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 حلصلا باتك

 ىعدملا رقي ال نأ : وهو ‹ توكس عم حلصو « رارقإ عم حلص : برضأ ةثالث ىلع حلصلا : لاق

 (ريخ حلصلاو# : ىلاعت هلوق قالطإل ؛ زئاج كلذ لكو ءراكنإ عم حلصو « ركني الو هيلع

 ‹ ۱١۸( ةيآلا : ءاسنلا)

 (حلصلا باتك) :م

 نإ ثيح نم نيباتكلا نيب ةبسانملا هجو « هعاونأب حلصلا ماكحأ نايب يف باتك اذه يأ :ش

 حلص لوقي « داسفلا دض حالصلا : يرهوجلا لاق. هنيعب حلص وهو ةمصاخملا كرت رارقأإلا يف

 . ًالوخد لخدي لحد لثم اًحولص حلصي ءيشلا
 داصلا رسكب حالصلاو ‹ مضلاب اًضيأ حلص انباحصأ ىكحو : - هللا همحر- ءارفلا لاق

 ةددشم ًاضيأ احلصا امهو احلاصتو احلطصا دقو ثنؤيو ركذي حلصلا مساو ‹ةحلاصملا ردصم

 . ةمصاخملا فالخب « ةحلاصملل مسا حلصلا لاقيو « داصلا

 ‹هيطاعتب ردقملا ءاقہلا قلعت هببسو ‹ ةعزانملا عفرل عضو دقع : ٠ ءاهقفلا حالطصا » يفو

 ‹ لجو زع هللا ءاش نإ يتأيس ليصفت هلو « هنع ضايتعالا زوجي هنع حلاصملا نوك هطرشو

 ريئاندلاو مهاردلا يف ىوعدلا عقو اذإ امأو « نييعتلاب نيعتي اميف لوبقلاو اًقلطم باجيإلا هنكرو

 لوبق ىلإ هيف جاتحي الو تلعف دق يعدملا لوقب حلصلا مع دقف سنجل ا كلذ ىلع حلصلا بلطو

 هيلع حلاصملا يعدملا كلمت همكحو « طقسملاب متي وهو قحلا ضعبل طاقسإ هنأل « هيلع ىعدللا

 ( ريخ حلصلاو # : ىلاعت هلوقب هزاوجو باتكلا يف ةروكذم هعاونأو « رقم وأ مصخلا ناك اركنم

 ٤ . باتكلا يف روكذملا ثيدحلاو ٠١۸( ةيآلا : ءاسنلا)

 ؛رارقإ عم حلص : برضأ ةئالث ىلع حلصلا) :م - هللا همحر - يرودقلا يأ :ش (لاق) م

 هبو :ش (زئاج كلذ لکو « راكنإ عم حلصو « ركني الو هيلع ىعدملا رقي ال نآ وهو « توكس عم حلصو

 . رارقإلا عم الإزوجيال : - هللا همحر - يعفاشلا لاقو « - هللا امهمحر - دمحأو كلام لاق

 - يعفاشلا لوق وهو < ىليل يبأ نبا دنع زوجي ال راكنإ عم حلصلا : « ةفحتلا» يفو

 لاقو ءانبهذمک ىليل يبأ نبا دنع هيلع ىعدملا توكس دنع اًضيأ حلصلا زوجيو - هللا همحر

 . ( (۲۸ةيآلا :ءاسنلا) € ريخ حلصلاو ل :یلاعت هلوق قالطإل) :م زوجي ال : يعفاشلا

 نيب حلصلا يف تقيس ةيآلا نإف « لوألا ريغ يناثلا ناك ةفرعم تديعأ اذإ ةركنلا : ليق نإف

 . ةيآلا ... € تفاخ ةارما نإو  ةيآلا قايس ليلدب نيجوزلا

۳ 



 مرح وأ ًامارح لحأ احلص الإ« نيملسملا نيب اميف زئاج حلص لك» : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقلو

 هذهب اذهو ءانيور ال توكس وأ راكنإ عم زوجي ال : - هللا همحر- يعفاشلا لاقو . «الالح

 هيلع ىعدملا نألو . رمألا بلقنيف لخآلا ىلع اًمارح عفادلا ىلع ًالالح ناك لدبلا نال ؛ ةفصلا
 ليواتو انيور ام لواو ةيآلا نم انولت ام انلو . ةوشر اذهو « هسفن نع ةموصخلا عطقل لاملا عفدي

 هرخآ

 طبري الف « هتاذب لقتسم مالك ( ريخ حلصلاو # هلوق يف : «رارسألا» يف لاق : تلق

 نيملسملا نيب اميف زئاج حلص لك) :م لب يبنلا لوقلو يأ :ش (مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقلو) :م
 نب ورمع نب هللا دبع نب ريثک نع يذمرتلا هاور ثيدحلا :ش (ًالالح مرح وأ اًمارح لحأ احلص الإ

 دازو  «هرخآ ىلإ زئاج حلصلا » :لاق هل هللا لوسر نأ هدج نع هيبأ نع ينزملا فوع

 ثيدح : لاقو « «الالح مرح وأ اًمارح لحأ اًطرش الإ مهطورش ىلع نوملسملاو» : يذمرتلا

 وهو « روكذملا ثيدحلا وهو :ش (انيور امل توکس وأ راکنإ عم زوجي ال : يعفاشلا لاقو) م

 الالح ناك لدبلا نأل ‹ ةفصلا هذهب) :م راكنإلا ىلع حلصلا يأ :ش (اذهو) :م ثيدحلا رخآب لدتسي

 . ذخآلا ىلع الالح عفادلا ىلع اًمارح ريصي يأ :ش (رمألا بلقنيف ذخآلا ىلع امارح عفادلا ىلع

 عراشلا نعل دقو :ش (ةوشر اذهو ‹ هسفن نع ةموصخلا عطقل لاملا عفدي هيلع ىعدملا نالو) :م

 . يشترملاو يشارلا

 :مالسلا هيلع هلوق وهو :ش (انيور ام لوأو) :م لصف ريغ نم :ش (ةيآلا نم انولت ام اتلو) :م

 (هرخآ ليواتو) :م توكسلاو راكنإلا عم حلصلا لوانتي هقالطإب هنإف « نيملسملا نيب زئاج حلص لك»

 « )٠١١۲( سانلا نيب حلصلا يف ال هللا لوسر نع ركذ ام باب - ماكحألا يف يذمرتلا هاور : دج فيعض (۱)

 يف مكاحلاو 1۷١ ص حلصلا باب - « ماكحألا» يف ةجام نبا هاورو « حيحص نسح ثيدح : لاقو

 . ًاعوفرم ... هدج نع هيبأ نع ينزلا فوع نب ورمع نب هللا دبع نب ريثك قيرط نم )٠١١/٤( ماكحألا

 . هاو ثیدح وه : يبهذلا لاق

 سيل : نيعم نبا لاقو « ءيشب سيل «ثيدحلا ركنم : دمحأ هيف لاق « هللا دبع نب ريثك هتفآو « لاق امك وهو :تلق

 نبا لاقو « بذكلا ناكرأ دحأ كاذ : يعفاشلا لاقو « ءيشب سيل ثيدحلا يهاو : ةعرز وبآ ىلاقو « ءيشب

 ةهج ىلعالإ هنع ةياورلا الو بتكلا يق اهركذ لحي ال ةعوضوم ةخسن هدج نع هيبأ نع ىور : نابح

 . بجعتلا



 دعب حلص اذه نألو ةرضلا اطي ال نأ ىلع حلصلاك هنيعب ًالالح مرحوأ رمخلاك هنيعب ًامارح لحأ

 ‹ عورشم اذهو ‹ همعز يف هقح نع اضوع هذخاأي يعدملا نأل ؛ هزاوجب يضقيف ةحيحص ىوعد

 عفدو ‹ سفنألا ةياقو لاما ذإ ؛ اضيأ عورشم اذهلو ‹ هسفن نع ةموصخلا عفدل هعفدي هيلع ىعدملاو

 نإ تاعايبلا يف ربتعي ام هيف ربتعا رارقإ نع حلصلا عقو نإف : لاق . زئاج رمأ ملظلا عفدل ةوشرلا

 ‹ امهيضارتب نيدقاعتلا قح يف « لام اب لاما ةلدابم وهو « عيبلا ىنعم دوجول لامب لام نع عقو

 هيف تشیو بیعلاب دریو ًاراقع ناک اذإ ةعفشلا هيف ېرجتف

 ًأطي ال نأ هتأرما عم حلصلاك يأ :ش (ةرضلا أطي ال نأ ىلع حلصلاك هنيعب الالح مرح وأ «رمخلاك

 .اندنع لطاب حلصلا نم عونلا اذهو . هتمأ وأ اهترض

 ىوعد دعب حلص) :م راكنإلا عم حلصلا اذه نألو يأ ٠ رحآ ليلد :ش (اذه نألو) م

 يف هقح نع اًضوع هذخاي يعدملا نأل « هزاوجب يضقيف) :م هيلع ىعدملا فلحتسي اذهلو :ش (ةحيحص

 :ش (سفنألا ةياقو لاملا ذإ ؛ ًاضيأ عورشم اذهو «هسفن نع ةموصخلا عفدل هعفدي هيلع ىعدملاو) :م

 . ةموصخلا عفدو تاعزانملا عطقل حلصلا اذه ىلإ نوجاتحي سانلاو

 نيب ءاضغبلاو ةوادعلا عاقيإ يف ناطيشلا لمعي مل : يديرتاملا روصنم وبأ خيشلا لاق اذهلو

 يف اذك « سانلا نيب تاعزانملا دادتما نم هيف ال راكنإلا ىلع حلصلا لاطبإ يف لمع نم لثم سانلا

 .( طيحملا »

 م ملاظ ىلإ ةوشرلا عفد نأ هريرقت « ةوشراذهو هلوق نع باوج اذه :ش (ةوشرلا عفدو) :م

 . سفنألا ةنايصل قلخ لاملا نأل :ش (زئاج رمأ ملظلا عفدل)

 ةعفنمل هاطعأ نم امأف « هلكأ نم ىلع الإ تحس اذه سيلو « هب سأب ال اذهف : دمحم لاقو

يشترملل هرکيو «كلذب ساب الف هسبحو هملظ فاخي اًناسنإ ىشر يأ « اًضيأ مالسإلا راد يف
 . 

 ىماتيلا لاومأ يف ءايصرألل ةحلاصملا زاوج - هللا همحر - فسوي يبآ نع ثيللا وبأ لقنو

 . ىتفي هبو « بلغتملا ذخأ ةفاخم

 نإ تاعايبلا يف ربتعي ام هيف ربتعا رارقإ نع حلصلا عقو نإف) :م : يرودقلا يأ :ش (لاق) :م

 ةلدابم وهو « عيبلا ىنعم دوجول لامب) :م لام ىوعد نع يأ :ش (لام نع) :م حلصلا يأ :ش (عقو

 ناك اذإ ةعفشلا هيف يرجتف) ا ینعم هيف ققحت اذإف :ش (امهيضارتب نيدقاعتملا قح يف لامل اب لاملا

 م اًضيأ هيف تبثيو يأ « طرتشي يو ةيؤرلا رايخ حلصلا ناك اذإ :ش (هيف تبشيو بيعلاب دريو ًاراقع

 ةعزانملا ىلإ ةيضمملا يه اهنأل ‹ لدبلا ةلاهج) :م حلصلا دسفيو يأ :ش (هدسفيو ةيؤرلاو طرشلا رايخ)



 هنع حلاصملا ةلاهج نود ةعزانملا ىلإ ةيضفملا يه اهنأل لدبلا ةلاهج هدسفيو ةيؤرلاو طرشلا رايخ

 دوجول تاراجإلاب ربتعي عفان لام نع عقو نإو . لدبلا ميلست ىلع ةردقلا طرتشيو طقسي هنأل

 لطبيو اهيف تيقوتلا طرتشيف اهيناعمل دوقعلا يف رابتعالاو لامب عفانملا كيلمت وهو ةراجإلا ىنعم
 ىعدملا قح يف راكنإلاو توكسلا نع حلصلاو : لاق . ةراجإ هنأل ةدملا يف امهدحأ تومب حلصلا

 فلتخي نأ زوجيو . انيب ال ةضواعملا ىنعمل يعدملا قح يفو ةموصخلا عطقؤ نيميلا ءادتفال هيلع

 امهريغو نيدقاعتلا قح يف ةلاقإلا مكح فلتخب امك امهقح يف دقعلا مكح

 نيب ءارفسلا لوقيامك طقسي هنع حلاصملا نأل يأ :ش (طقسي هنأل هنع حلاصملا ةلاهج نود

 لاقو «دمحأو كلام لاق هبو « رادقملااذه ىلع هتحلاص نالف ىلع كل ىوعد لك نيمصاختملا

 . عيبلا يف امك اًضيأ هنع حلاصملا ةلاهج دسفي : يعفاشلا

 (عقو نإو) :م حصي مل قبآ دبع ىلع حلاص ول ىيتح :ش (لدبلا ميلست ىلع ةردقلا طرتشيو) :م
 لامب عفانملا كيلمت وهو ةراجإلا ىنعم دوجول تاراجإلاب ربتعي عفانمب لام نع) :م حلصلا يآ :ش

 طرشب ةبهلا تناكو « احيحص يطاعتلاب عيبلا ناك اذهلو :ش (اهيناعمل دوقعلا يف رابتعالاو
 ليصألا ةءارب طرشب ةلافكلاو « ةلافك ليصألا ةبلاطم طرشب ةلاوحلا تناكو ءاعيب ضوعلا

 تيب ىنكس ىلع حلصلا عقو ول ىتح :ش (اهيف تيقوتلا طرتشيف) :م ةزاج الاب ربتعا اذإف « ةلاوح
 . زوجي الف ةمولعم ةدملا نكت ملاذإو « زاج ةمولعم ةدم ىلإ « هنيعب

 :ش (ةدملا يف) :م حلصلا يف نيدقاعتملا دحأ يآ :ش (امهدحأ تومب حلصلا لطبيو) :م

 حجريف هيلع هانعم قدصل :ش (ةراجإ) :م عفانمب لام نع حلصلا نأل يأ :ش (هنأل) :م ةراجإلاك

 . ةعفنملا نم فوتسي ملام ردقب هاوعد يف يعدملا

 ءادتضال هيلع ىعدملا قح يف راكنإلاو توكسلا نع حلصلاو) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق) :م

 هلوقب اًبيرق ركذ ام ىلإ هب راشأ :ش (انيب امل ةضواعملا ىنعمل يعدملا قح يفو ‹ ةموصخلا عطقو نيميلا

 . هرخآ ىلإ . . . همعز يف هقح نع ًاضوع هذخأي يعدملا نأل

 هيلع ىعدملاو « هقح ضوعهذخأ يذلاو « هاوعد يف قحم هنأ معزي يعدملا نأل كلذو

 ‹ هسفن نع بذلاو بغشلاو ةموصخل ا عفدل هيطعي يذلاو ‹ هاوعد يف لطبي يعدملا نأ معزي

 . نيدقاعتملا قح يف مكحلا فالتخا عنتممب سيلو

 يف حلصلا دقع مكح يأ :ش (امهقح يف دقعلا مكح فلتخي نأ زوجيو) :م هلوقب هيلإ راشأ

 امهقح يف خسف اهنإف :ش (نيدقاعتملا قح يف ةلاقإلا مكح فلتخي امك) :م هيلع ىعدملاو يعدملا تح

 . امهريغ قح يف عيب اهنإف نيدقاعتملا ريغو يأ :ش (امهريغو) :م ثلاث تح يف ديدج عيب

 يف اذكو « رهاظ راكنإلا يف) :م ةموصخلا عطقو نيميلاب ءادتقالا هنوك يأ :ش (اذهو) :م

٦ 



 ًاضوع هنوك تبثي الف ‹ دوححجلاو رارقإلا لمتحب هنأل توكسلا يف اذكو رهاظ راكنإلا يف اذهو

 راكنإ نع ناك اذإ هانعم : لاق ‹ ةعفشلا اهيف بجي مل راد نع حلاص اذإو : لاق . كشلاب هقح يف

 همزلي ال يعدملا معزو ‹ يعدملا ةموصخل ًاعفد لاملا عفديو هقح لصأ ىلع اهذخاأي هنأل توكس وأ

 ‹ لالا نع اضوع اهذخأي يعدملا نأل ةعفشلا اهيف بجي ثيح راد ىلع حلاص اذإ ام فالخب

 حلصلا ناك اذإو:لاق هبذكي هيلع ىعدملا ناك نإو هرارقإب ةعفشلا همزلتف هقح يف ةضواعم ناكف

 ةضواعم هنأل ضوعلا نم كلذ ةصحب هيلع ىعدملا عجر هنع حلاصملا ضعب قحتساو رارقإ نع

 قحتساف راكنإ وأ توكس نع حلصلا عقو نإو اذه عيبلا يف قاقحتسالا مكحو عيبلاك ةقلطم

 عفديل الإ ضوعلا لذب ام هيلع ىعدملا نأل ؛ ضومعلا درو ةموصخل اب يعدملا عجر هيف عزانتملا

 يف ضوعلا ىقبيف هل ةموصخ ال نأ نبت قاقحتسالا رهظ اذإف « هسفن نع ةموصخلا

 ىعدملا قح يف يآ :ش (هقح يف اًضوع هتوك تبثي الف « دوحجلاو رارقإلا لمتحي هنأل « توكسلا

 توكسلا لمح نآ عم اًاضوع نوكي رارقإلا ريدقت ىلع هنأل :ش (كشلاب) :م هيلع

 . لصألا وهو ةمذلا غيرفت هيف نأل « ىلوأ راكنإلا ىلع

 م فنصملا :ش (لاق ‹ ةعفشلا اهيف بجي مل راد نع حلاص اذإو) :م : يرودقلا يأ :ش (لاق) :م

 ىعدملا هنآال يآ :ش (هنأل توكکس وأ راکنإ نع ناک اذإ) م يرودقلا مالك ىنعم يأ :ش (هاتعم)

 اهیرتشي هنآ ال هکلم ىلع رادلا يقبتسي يأ :ش (هقح لصأ ىلع) :م رادلا يأ :ش (اهذخاي) :م هيلع

 . همعز ىلع :ش (يعدملا ةموصخأ اعفد لاملا عفديو) :م

 ثيح راد ىلع حلاص اذإ ام فالخب « همزلي ال يعدملا معزو) :م همعز يف اب هذخاؤي يعدم او

 ‹ هرارقإب ةعفشلا همزلتف هقح يف ةضواعم ناكف لاما نع اًضوع اهذخأي يعدملا نأل « ةعفشلا اهيف بجي

 بجتف ركني وهو هيلع یعدملا نم اهتيرتشا : لاق هنأک راصف :ش (هبذکی هيلع یعدملا ناک نإو
 . ةعفشلا اهيف

 عجر هنع حلاصملا ضعب قحتساو رارقإ نع حلصلا ناك اذإو) :م : يرودقلا يأ :ش (لاق) :م

 مكحو عيبلاك ةقلطم ةضواعم هنأل) :م حلصلا لدب يأ :ش (ضوعلا نم كلذ ةصحب هيلع ىعدملا

 وأ توكس نع حلصلا عقو نإو) :م ضوعلا نم ةصحلاب عوجرلا يأ :ش (اذه عيبلا يف قاقحتسالا

 . هيلع ىعدملا ماقم ماق هنأل « قحتسملا ىلإ يأ :ش (ةموصخلاب يعدملا عجر هيف عزانتملا قحتساف راكنإ

 (ةموصخلا عفديل الإ ضوعلا لذب ام هيلع ىعدملا نأل) :م حلصلا لدب يأ :ش (ضوعلا درو) :م

 يف ضوعلا يقبيف هل ةموصخ ال نأ نوبت قاقحتسالا رهظ اذإف. هسفن نع) :م يعدملا ةموصخ يأ :ش

 ىلإ هعفد ضرعت ليفكلا ىلإ لاملا عفد اذإ هنع لوفكملاك :ش (هدرتسيف هضرغ ىلع لمتشم ريغ هدي



 « هيف ةموصخل اب عجرو هتصح در كلذ ضعب قحتسا نإو هدرتسیف « هضرغ ىلع لمتشم ریغ هدي
 لكب عجر رارقإ نم هيلع حلاصملا قحتسا ولو . ضرغلا نع ردقلا اذه يف ضومعلا الخ هنأل

 توكس وأ راكنإ نع حلصلا ناك نإو « هتصحب عجر هضعب قحتسا نإو ةلدابم هنأل هنع حلاصملا

 اذهو ‹ ىوعدلا وه هيف لدبملا نأل « هضعب قحتسا اذإ قحتسملا ردقب وآ هلك يف ىوعدلا ىلإ عجر

 هنم رارقإ عيبلا ىلع مادقإلا نأل « يعدملاب عجري ثيح ايش راكنإلا ىلع هنم عاب اذإ ام فالخب
 ميلستلا لبق حلصلا لدب كله ولو . ةموصخلا عفدل عقب دق هنأل ‹ حلصلا كلذك الو « هل قحلاب

 حلوصف هنيبي ملو راد يف اقح ىعدا نإو : لاق .نيلصفلا يف قاقحتسالا يف باوجلاك هيف باوجلاف

 قحتسا مث كلذ نم

 . هضوع ىلإ هلامتشا مدعل هدرتسي هنإف ليفكلا اذإ ليق هسفنب ىمرأ مث نيدلا بر

 م حلصلا لدب نم يأ :ش (هتصح در) :م دنع حلاصملا يآ :ش (كلذ ضعب قحتسا نإو) :م

 ارابتعا هيلع ىعدملا ماقم همايقل قحتسملا ىلع قحتسملا ضعب يف يأ :ش (هيف ةموصخلاب عجرو)

 م هيلع ىعدملا ضرغ نع يأ :ش (ضرغلا نع ردقلا اذه يف ضوملا الخ هنأل) :م لكلاب ضعبلل

 لكب عجر) :م لاحلل هيف واولا :ش (رارقإ نم) :م حلصلا ناكو :ش (هيلع حلاصملا قحتسا ولو)

 هلدبمب عجريف ملسي ملو حلصلا لدب هل ملسيل ىوعدلا كرت اغإ هنأل :ش (ةلدابم هنأل هنع حلاصلملا

 وه لدبملا نأل « قاقحتسالا ةصحب يأ :ش (هتصحب عجر هضعب قحتسا نإو) م عيبلا يفامك

 . لدبلا ىلإ دوعيف ىوعدلا تتاف دقو « ىوعدلا وه هيف لدبملا نأل يأ < ىوعدلا

 قحتسا اذإ قحتسملا ردقب وأ هلك يف ىوعدلا ىلإ عجر توكس وأ راكنإ نع حلصلا ناك نإو) :م

 يف عيبلا ظفل رجي ملاذإ مكحلا نم روكذملا يأ :ش (اذهو ‹ ىوعدلا وه هيف لدبملا نأل «هضعب

 راكنإلا ىلع هنم عاب اذإ ام فالخب) :م : هلوقب هيلإ راشأ ام هيف مكحلا نوكي ىرجأ اذإ امآ . حلصلا

 دبعلا اذه كنم تعب لاقف دبع هيلع ىعدملا عم ركنملا ديلا وذ حلاص :ش (يعدملاب عجري ثيح اًئيش

 نأل) :م ىوعدلاب ال رادلاب هيلع ىعدملا ىلع يعدملا عجري ثيح دبعلا قحتسا مث رادلا اذهب

 ال ناسنإلا ذإ يعدملل يأ :ش (هل قحلاب هنم رارقإ عيبلا ىلع) :م هيلع ىعدملا مادقإ يأ :ش (مادقإلا

 ولو ةموصخلا عفدل عقي دق هنأل ‹ حلصلا كلذك الو) :م عيبملا مكح همكح ناكف « هسفن كلم يرتشي

 يف باوجلاك) :م كالهلا يف يأ :ش (هيف باوج اف) :م يعدملا ىلإ :ش (ميلستلا لبق حلصلا لدب كله

 كالهلا دعب عجر رارقإ نع ناك نإف « راكنإلاو رارقإللا لصف يف يأ :ش (نيلصفلا يف قاقحتسالا

 . ىوعدلاب عجر راكنإ نع ناك نإو « يعدملا ىلإ

 قحتسا مث كلذ نم حلوصف هنيبي ملو راد يف اًقح ىعدا نإو) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق) :م
 دعب يقب يذلا يف يأ :ش ( يقب اميف نوكت نأ زوجي هاوعد نأل « ضوعلا نم اًنيش دري مل رادلا ضعب



 قحتسا اذإ ام فالخب « يقب اميف نوكت نآ زوجي هاوعد نأل « ضوعلا نم ًائيش دري مل رادلا ضعب

 ولو ‹ عويبلا يف هانمدق ام ىلع هلكب عجرف هلباقي ءيش نع كلذ دنع ضوعلا ىرعي هنأل هلك

 هاوعد ىلع وهو هقح نيع نم هضبق ام نأل « حلصلا حصي مل اهنم ةعطق ىلع حلاصو آراد ىعدا

 . يقابلا ىوعد نع ةءاربلا ركذ هب قحلي وأ يقب اميف هقح

 . قاقحتسالا

 ءيش نع كلذ دنع ضوعلا ىرعي هنأل) :م رادلا عيمج ينعي :ش (هلك قحتسا اذإ ام فالخب) :م

 اراد ىعدا ولو) :م قاقحتسالا باب رخآ يف يآ :ش (عويبلا يف هانمدق ام ىلع هلکب عجرف هلباقي

 دمحأو كلام لاق هبو :ش (حلصلا حلصي مل) :م رادلا نم يأ :ش (اهنم ةعطق ىلع حلاصو

 :ش (يقابلا يف هاوعد ىلع وهو هقح نيع نم هضبق ام نأل) :م هجو يف - هللا مهمحر - يعفاشلاو

 . رادلا يقاب يف يآ

 يف ةيلحلا يأ ‹ ةحصلا هجو يف يأ :ش (هيف هجولاو) :م : - هللا همحر - فنصملا لاقو

 ؛ يقب اميف هقح نع ًاضوع كلذ ريصيف حلصلا لدب يف اًسهرد ديزي نأ امإ نيرمأ دحا) :م حلصلا ةحص

 ىوعد نع ةءاربلا ركذ) :م حلصلا اذهب يأ هب قحلي نأو يأ « يناثلا هجولا وه :ش (هب قحلي وأ

 ءاربإلا نأل ءاربإلا حصيف رادلا اذه ىوعد نم تئربوأ < كتأربأ يعدملا لوقي نأب :ش (يقابلا

 ءاربإلا اذهف رادلا اذه يف هتموصخ نمو رادلا هذه نم كتأربأ : لاق ولف « زئاج نيعلا ىوعد نع

 . اهارعد نع ال اهنامض نع ءاربإ اذه نآل « كلذ دعب مصاخي نأ هلو حصيال

 ولو هنم !ءربم ناک هنم ترب رخآ هلاق : لاق ول لجر دی يف ادبع نأ ول : اولاق اذه نعو

 . ٠ ةريخذلا » يف اذك هنامض نم هأربأ اغإو ء هيعدي نأ هل نإو هنم كتأربأ : لاق
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 لصف

 ةراجإلا دقعب كلمت اهنأل عفانلاو رم ام ىلع عيبلا ىنعم يف هنأل لاومألا ىوعد نع زئاج حلصلاو
 الايتحا هب اههبشأو هيلإ دوقعلا برقأ ىلع هلمح بجي حلصلا نأ هيف لصألاو حلصلاب اذكف ء

 : ىلاعت هلوقلف لوألا امأ ء اطخلاو دمعلا ةيانج نع حصيو : لاق .نكمأ ام دقاعلا فرصت حيحصتل

 ١١۸(. ةيآلا : ةرقبلا) ... 4(عابتاف ءيش هيخآ نم هل يفع نمف

 . زوجي ال امو زوجي ام نايب يف لصف اذه يأ :ش

 امف :ش (عيبلا ىنعم يف هنأل) :م يرودقلا ظفل اذه :ش (لاومألا ىوعد نع زئاج حلصلاو)ا:م

 اًضيأ حلصلاو يأ رجل اب :ش (عفانلاو) :م عيبلا يف :ش (رم ام ىلع) :م هنع حلصلا زاج هعيب زاج

 هب رقأ وأ ثراولا هدحجف رادلا بر نم ةيصو ةنس ىنكس راد يف ىعدا نأب عفانملا ىوعد نع زوجي
 (اهنأل) :م حلصلاب اذكف «ةراجإلاب زئاج عفانملا نع ضوعلا ذخآ نأل « زاج ءيش ىلع هحلاصو
 لصألاو) :م حلصلاب كلمت اذكف يأ :ش (حلصلاب اذكف « ةراجإلا دقعب كلمت) :م عفانما نأل يآ :ش

 يأ :ش (هب اههبشأو هيلإ دوقعلا برقأ ىلع هلمح بجي حلصلا نأ) :م لصففلا اذم يف يأ :ش (هیف

 نإف « ناكمإللا ردقب يأ :ش (نكمأ ام دقاعلا فرصت حيحصتل الايتحا) :م حلصلاب دوقعلا هبشأو
 . تاراجإلاب ربتعا عفانم ىلع ناک نِإو « تاهبشلاب ربتعا لاب لام نع ناک

 قح لك نعاذكو :ش (اطخلاو دمعلا ةيانج نع حصيو) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق) :م

 هلوقلف) :م دمعلا ةيانج نع حلصلا يأ :ش (لوألا امأ) :م فالخ الب هنع ضوعلا ذخأ زاوجب
 يضر- سابع نبا نع :ش ( (۱۷۸ ةيآلا : ةرقبلا ) ... ( عابتاف ءيش هيخأ نم هل يفع نمف # ىلاعت

 . دمعلا مد نع حلصلا يف تلزن ةيآلا هذه - امهنع هللا

 يفع نمف  كاحضلاو نسحلاو سابع نبا هلاق ام :امهدحأ : ناينعم ةيآلل ريسفتلا يفو

 دعب حلاصملا عابتا ليتقلا يلولف يأ « عابتاف حلصلا قيرطب ةلوهسب هيخأ مد نم هل يطعأ يأ هل
 يلو ىلإ كاذ ذإ حلاصملا ىلع ىرأ اذإو « ةلماعم نسحو اًقاحم ىلع يأ« فورعملاب حلصلا

 . دمعلا لتقلا ةيانج نع حلصلا زاوج ىلع ةلالدلا رهاظ اذهف« ءادألا يف ناسحإب ليتقلا

 ضعب وفع يف ةيآلا نأ - امهنع هللا يضر- رمع نبا نع ىوري وهو : ينافلا ىنعملا

 نم لتقلا وهو هل يفع نمف هريدقتو ‹ ضعبلا هب داري هنإف ( ءيش :  هلوق هيلع لديو ءايلوألا
 . مهضعب ىفعي ءايلوأ ليتقلل ناك ام صاصقلا نم ءيش لوتقملا وهو نيدلا يف هيخآ

 عيتيف فورعملاب عابتاف ثاريملا نم مهصصح ىلع ةيآلا وهو الام نيقابلا بيصن راص دقف
 هيلإ ءادآو ةدايز ريغ نم مهقوقح ردقب يأ فورعملاب مهصصح بلطب لتاقلا وفعي مل نيذلا



 حلاص ام نإ ىتح حاكنلا ةلزنب وهو ‹ حلصلا يف تلزن اهنإ : -امهنع هللا يضر- سابع نبا لاق

 ةيمستلا داسف دنع نأ الإ لاما ريغب لاما ةلدابم امهنم دحاو لك ذإ ؛ انه اه الدب حلص هيف ىمسم

 بحجب ال هنأل ٠ ءيش بجي ال رمخ ىلع حلاص ولو.مدلا بجوم اهنأل  ةيدلا ىلإ راصي انه اه
 عم بجيو ‹ يلصألا بجىملا هنأل نيلصفلا يف لئملا رهم بجي حاكنلا يفو . وفعلا قلطمب

 . اهنود امو سفنلا يف ةيانجلا باتكلا باوج قالطإ يف لخديو « امكح هنع توكسلا

 . ارهاظ بولطملا ىلع ليلد هيف سيلف صقان ريغ ًايفاو هقح يفاعلا ريغ ىلإ لتاقلا دؤيلو ناسحإب

 يأ :ش (حلصلا يف تلزن اهنإ : - امهنع هللا يضر - سابع نبا لاق) :م : فنصملا لاق اذهلف

 ةيانج نع حلصلا يآ :ش (حاكنلا ةلزنمب وهو) :م دمعلا مد نع يأ حلصلا يف تلزن ةيآلا هذه نأ

 . حاكنلا ةلزنمب دمعلا

 سيل امع ًاضوع قحتسي لام هنأل حلصلا يف الدب حلصي ارهم حلصي ام : « طوسبملا » يفو

 .حاكنلا يف يأ :ش (هيف ىمسم حلاص ام نإ یتح) :م هلوق ینعم وهو « دقعلا يف لامب

 نم يأ :ش (امهنم دحاو لك ذإ) :م دمعلا نع ةيانحجلا يف يآ :ش (انه اه الدب حلص) :م

 . رهاظ وهو :ش (لاملا ريغب لاملا ةلدابم) :م دمعلا مد نع حلصلاو حاكللا

 حلص هيف ىمسم حلاص ام الإ هلوق نع ءانثتسا اذه :ش (انه اه ةيمستلا داسف دنع نأ الإ) :م

 نينيعم ريغ هئادأ باوث ىلع دمعلا نع ةيانجلا نع حلصلا يف ةيمستلا داسف دنع نكل يأ « انه اه

 :ش (اهنأل) :م ةصاخ هيلع ناكف « هدقعب بجو هنأل « لتاقلا لام يف يأ :ش (ةيدلا ىلإ راصي) :م

 مسي ملام هنأل :ش (ءيش بجبي ال رمخ ىلع حلاص ولو مدلا بجوم) :م ةيدلا ىلإ ريصملا نأل يأ

 ءيش بجي ال هيفو اًقلطم وفعلا دعب تكس ولو « نائیش هنع توکسلاو هرکذ راص اًموقتم الام

 ةرورض نم نوكيالف :ش (وفعلا قلطمب بجي ال) :م لاما نأل يأ :ش (هنأال) :م رمخلا رکذ يف اذكف

 ء ءاوس همدعو رمخلا ركذ راصف ‹« حص ألام مسي ملو افع ول هنإف « لالا بوجو دوعلا نع حلصلا

 رهم بجي حاكنلا يفو) :م رمخلا ركذ يف اذكف ءيش بجي ال وفعلا قلطم يفو « وفعلا لطم ىقبيف

 ًارهم حلصي ال ام ركذ لصف يفو « ةلاهجلل ةيمستلا داسف لصف يف يأ :ش (نيلصفلا يف لئملا

 :ش (يلصألا بجوملا) :م لثملا رهم نأل يآ :ش (هنأل) :م لام الب عرشي مل حاكنلا نآل < رمخلاک

 . حاكنلا يف

 :ش (اًمكح) :م رهملا ركذ نع يأ :ش (هنع توكسلا عم) :م لثم لا رهم يآ :ش (بجيو) :م

 يآ :ش (باتكلا باوج قالطإ يف لخديو) :م ( مكلاومأب اوغتبت نأ # ىلاعت هلوقل اعرش يأ

 نأل :ش (اهنود امو سفتلا يف ةيانجلا) :م أطخلاو دملا ةيانج نع حصيو هلوق وهو « يرودقلا
 . اهنود ام وأ سفنلا ىلع ةعقاو نوكي نأ نم معأ ةيانجلا
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 يف قح الو كلمتلا قح هنأل « حصي ال ثيح لام ىلع ةعفشلا قح نع حلصلا فالخب اذهو

 مل اذإو « هنع ضايتعالا حصيف لعفلا قح يف لحما كلمف صاصقلا امآ ‹ كلمتلا لبق لحلا
 قح ةلزنم سفنلاب ةلافكلاو توكسلاو ضارعإلاب لطبت هنأل ‹ ةعفشلا لطبت حلصلا حصي
 يف فرع ام ىلع نيتياور ةلافكلا نالطب يف نأ ريغ هنع حلصلاب لالا بجي ال ىتح « ةعفشلا

 هنود امو هسفن يف صاصقلا نم حلصلا زوجي : ٠ ةيافكلا » يف يقهيبلا ةمئألا سمش لاقو

 ءلامب سيل ىلوألا ةروصلا يف بجاولا نأل « ةدايزلا ىلع زوجي ال أطخلا يفو « ةيد نم رثكأ ىلع
 . هنع زواجتي الف سايقلا فالخب « اعرش ردقم لام بجاولا ةيناثلا يفو « ناك امفيك زاجف

 :ش (لام ىلع ةعفشلا قح نع حلصلا فالخب) :م دمعلا ةيانج نع حلصلا يآ :ش (اذهو) :م

 حلصلا اذه :ش (حصي ال ثيح) :م يرتشملا نم هذخأي لاب ةعفشلا كرتي نأ ىلع حلاصي نأ وهو
 قح) :م ةعفشلا قح نأل يأ :ش (هنأل) :م ةثالشلا تلاق هبو « لالا بجي الو ةعفشلا لطبتف
 يف تباث ءيشب سيل ام ةلباقم يف لام ذخأ لدبلا ذخأو :ش (كلمتلا لبق لحملا يف قح الو كلمتلا
 . مارح ةوشر كلذو لحل

 حصيف) ٠: صاصقلا لعف قح يف يأ :ش (لعفلا قح يف لحما كلمف صاصقلا امأ) :م
 (حلصلا حصي مل اذإو) :م ًاحيحص ناكف لحملا يف هل تباث وه امع ضايتعا هنأل :ش (هنع ضايتعالا
 قح هلوقبو :ش (توكسلاو ضارعإلاب لطبت هنأل « ةعفشلا لطبت) :م ةعفشلا قح نع يأ :ش
 حلصلا نإف ‹ مولعم نمشب رادلا نم هنيعب هيطعي ذخأ ىلع حلصلا نع اًزارتحا لام ىلع ةعفشلا

 نإف حلصي ال هنإف نمثلا نم هتصحب رادلا نم هنيعب تيب ىلع حلصلا نعو « زئاج هيف عيفشلا عم
 . ةعفشلاب ذخألا نع ضارعإلا هنم دجي مل هنأل « هتعفش لطبت ال نكل « ةلوهجم هتصح

 ىلع حلاصي نأ وهو « حصي هجو يف « هجوأ ةثالث ىلع عيفشلا حلص : « طوسبملا» يفو

 ذخأ ىلع حلاصينأو « هتعفش لطبت الو حصي ال هجو يفو « نمشلا فصنب رادلا فصن ذخأ

 مل هنأل « هتعفش لطبت الو ةلوهجم هتصح نأل ‹ حصيال نمثلا نم هتصحب اهنم نيعم تيب

 « لام ىلع حلاصي نأ وهو « هتعفش لطبتو حصي ال هجو يفو « ةعفشلا نع ضارعإلا هنم دجوي
 . هانركذ دقو« لالا بجي الو ةعفشلاب ذخألا نع هنم ضارعإإلا دوجول هتعفش لطبت انه اهو

 زاوج مدع يف يأ :ش (هنع حلصلاب لالا بجيإال ىتح « ةعفشلا قح ةلزنب سفنلاب ةلافكلاو) :م

 ال ةلافكلا نع هجرخي نأ ىلع لاما نم ءيش ىلع ليفكلاو لوفكملا حلاص هتروص < ةلافكلا

 يبأ ةياور يفف :ش (نيتياور ةلافكلا نالطب يف نأ ريغ) :م اًقالخ هيف ملعن الړ حلصلا حلصي

 يف فرع ام ىلع) :م لطبت ال : ناميلس يبأ ةياور يفو « ىتفي هبو « ةلافكلا لطبت : صفح

 . (هعضوم

۱۲۴ 



 ىلع ةدايزلا حصت ال هنآ الإ عيبلا ةلزنمب ريصيف « لالا اهبجوم نألف اطخلا ةيانج وهو يناثلا امأو

 ثيح ‹ صاصقلا نع حلصلا فالخب ‹ ةدايزلا درتف هلاطبإ زوجي الف اعرش ردقم هنأل « ةيدلا ردق

 ىلع حلاص اذإ اذهو « دقعلاب موقتي اغنإو « لاب سيل صاصقلا نأل « ةيدلا ردق ىلع ةدايزلا زوجت

 يف ضبقلا طرتشي هنأ الإ « اهب ةلدابم هنأل «زاج كلذ ريغ ىلع حلاص اذإ امآ  ةيدلا ريداقم دحأ

 سنج ىلع حلاصف اهريداقم دحأب يضاقلا ىضق ولو . نيدب نيد نع اقارتفا نوكي اليك سلجلا

 نأل ‹ ءادتبا حلصلا فالخب اهب ةلدابم ناكف « ءاضقلاب قحلا نيعت هنأل « زاج ةدايزلاب اهنم رخآ

 . نيعت ام ىلع ةدايزلا زوجي الف نديعتلا قح يف ءاتضقلا ةلزنم ريداقملا ضعب ىلع امهيضارت

 . ةلافكلاو ةلاوحلاو ةعفشلا باتك يف يكاكلا لاقو : « طوسبملا» يف يأ يزارتألا لاق :ش

 يف يناشلاب دارأو « لوألا امأ هلوق ىلع فطعاذهو :ش (اطخلا ةيانج وهو يناثلا امأو) :م

 يف نأ زاجف :ش (عيبلا ةلزنمب ريصيف لالا اهبجوم نألف) :م زوجي هنإف أطخلا ةيانج نع حلصلا

 :ش (هنأل ةيدلا ردق ىلع ةدايزلا حصت ال) :م حلصلا نأ يأ :ش (هنأ الإ) :م لالا نم ضوع اهتلباقم

 مزلي الفل ةيدلا ردق ىلع :ش (ةدايزلا درتف هلاطبإ زوجي الف ‹اًعرش ردقم) :م ةيدلا ردق نأل يأ

 ‹ ةيدلا ردق ىلع ةدايزلا زوجت ثيح ‹ صاصقلا نع حلصلا فالخب) :م يعرشلا ريدقتلا نع ةزواجللا

 دقعلاب بجو امنإو دمعلاب بجي مل لالا نأل :ش (دقعلاب موقعي امنإو « لاب سيل صاصقلا نال

 ردق ىلع ةدايزلا ةحص مدع يأ :ش (اذهو) :م رثك وأ لق دقعلا هيلع عقو ام ردقب موقيف حاكنلاك

 . ةيدلا عاونأ يهو ‹ ةضفلاو بهذلاو لبإلاك :ش (ةيدلا ريداقم دحأ ىلع حلاص اذإ) :م ةيدلا

 وآ ليكم ىلع حلاص ناب ةيدلا ريداقم ريغ ىلع يآ :ش (كلذ ريغ ىلع علاص اذإ امأو) :م

 فالتخا نأل زوجيف « ةيدلاب يأ :ش (اهب ةلدابم هنأل) :م ةدايزلا ىلع حلصلا :ش (زاج) :م نوزوم

 وهو :ش (نيدب نيد نع اًقارتفا نوي اليك سلجملا يف ضبقلا طرتشي هنأ الإ) :م ةدايزلا رهظي ال سنجل ا

 . حلصلا لدب نيدب نيدلا نيد

 ۾ كلذب يضاقلا ضقي ملاذإ ام يف نيدلا ردق ىلع ةدايزلا زاوج مدع نم انلق يذلا اذهو

 سنج ىلع حلاصف) :م رانيد فلأب يضاقلا يضقي نأ لثم :ش (اهريداقم دحاب يضاقلا ىضق ولو)

 هنأل) م حلصلا يآ :ش (زاج) :م مهرد فلآ رشع ةسمخ ىلع حلاص ناب :ش (ةدايزلاب اهنم رخآ

 يعفاشلا دنعو «رانيد فلأب اًملأ رشع ةسمخلا ةلدابم يأ :ش (اهب ةلدابم ناكف ءاضقلاب قحلا نيعت

 ريداقم نم عون ىلع ةدايزلاب حلصلا زوجي ال يأ :ش (ءادتبا حلصلا فالخب) :م .زوجي ال دمحأو

 يف ءاضقلا ةلزنمب ريداقملا ضعب ىلع امهيضارت نأل) :م اهنم رخآ عون ىلع يضاقلا ءاضق لبق ةيدلا

 . عرشلاب :ش (نيعت ام ىلع ةدايزلا زوجي الف ‹ نييعتلا قح



 ريغ قح نع ضايتعالا زوجي الو « هقح ال ىلاعت هللا قح هنأل ؛ دح ىوعد نم زوجي الو : لاق

 زوجي ال اذكو اهقح ال دلولا قح هنأل ءاهدلو بسن ةأرملا تعدا اذإ ضايتعالا زوجي ال اذهلو

 قح هنأل ؛ هنع دارفنالا ىلع أدحاو حلاصي نأ زوجي الف « ةماعلا قيرط ىلإ هعرشأ امع حلصلا

 ‹ ةماعلا

 ىوعد نم):م حلصلا يأ :ش (زوجيالو) :م : - هللا همحر - يرودقلا يأ :ش (لاق) :م
 لام ىلع حلاصف رمخلا براش وأ اًقراس وأ ايناز ذخأ هتروص :ش (هقح ال یلاعت هللا قح هنأل «دح
 :ش (هریغ قح نع ضایتعالا زوجي الو) :م اًفالخ هیف ملعن الو « لطاب وهف مکاحلا ىلإ هعفریال نآ
 م هذخأامدريفزوجيال ريغلا قح نع ضايتعالاو . دبعلا قح ال ىلاعت هللا قح اذه نأل
 بسن ةأرملا تعدا اذإ ضايتعالا زوجي ال) :م ريغلا قح نع ضايتعالا زاوج مدعلو يأ :ش (اذهلو)
 ةأرملا تعدا هتروص « نيجوزلا قح ال يأ :ش (اهقح ال دلولا قح) :م بسنلا يأ :ش (هنأل اهدلو
 دق تلاقو حاكنلا ةأرملا عدت ملو « لجرلا دحجو هنبا اهدي يف يذلا يبصلا اذه نأ لجر ىلع

 بسنلا نأل « لطاب حلصلاف ةئام ىلع بسنلا نم حلاصو تنابو اهقلط دق هنأ جوزلا رقآو ينقلط
 يبأ ىلإ ةياورلا هذه بسنو « يرودقلا حرش يفاذك . هطاقسإ مالل زوجي الف يبصلا قح
 هطاقسإ مألا كلمت الف يبصلا قح بسنلا : لاقو « ٠ حاضيإلا » يف - هللا همحر - فسوي

 . ضوع ريغو ضوعب

 زوجي الف هلوقل حاضيإ اًسضيأ اذه :ش (ةماعلا قيرط ىلإ هعرشأ امع حلصلا زوجي ال اذكو) :م
 يف يباجيبسألا نيدلا ءالع مالسإلا خيش هركذ ام هيف نايبلا ماتو «ريغلا قح نع ضايتعالا
 ىلع عراش فينك وأ ةلظ لجرل ناك ولو : لاق . «راقعلا يف حلصلا» باب يف « يفاكلا » حرش
 ًالطاب ناک هکرتیل ةامسم مهارد ىلع كلذ نم هحلاصف هحرط دارأو هيف لجر همصاخف ذفان قيرط
 ىلع وأ كرتلا ىلع حلصلاو ذفان ريغ وأ ذفان قيرط ىلعاذه ناك نإامأ : نيهجو ىلع اذهو
 ىتم هنأ رهاظلا نكلو اًصاحخ ذفانلا نوكي دقو « صاح موقل نوكي أل ام ذفانلاب ينعنو . حرطلا
 ىلع حلصلاو قح ريغب وأ قحب كلذ نوكي نآ امإ ولخي ال ةماعلا قح ناك ةماعلل عورشملا ناك
 . كرتلا وأ حرطلا

 حرطلا ىلع لجر هحلاصف لجرل فينك وأ ةلظ اهيلعو « ةماعلل اكولمم قيرطلا ناك اذإ امآ
 بجاو هحرط نأل « ًالطاب ناک قح ریغب ناک يآ « اًئيش هنم ذخأيف كرتلا ىلع وأ ايش هل يطعيف
 حرطلاب هرمأي نأ سانلا داحآ نم دحاو ىلع بجاوف قح ريغب نيملسملا قيرط الغاش هنوكل هيلع
 مامإلا طتخا نأب كلذ روصتيو قحب فينكلا وأ ةلظلا تناك نإو فورعمل اب رمألا ليبس ىلع

 وهو هقح طقسي هنأل زئاج حرطلا ىلع اهيف حلصلاف رخل هاوسو دلبلا حتف نيع ناسنإل اعضوم
 ال هنأل زوجي ال كرتلا ىلع حلاص نإو ‹ حصيف ةفاك سانللو حلاصملا هذه عفن هيفو لامب يلاعتلل

٤ 



 ىلع لجر ىعدا اذإو : لاق . عرشلا قح هيف بلغملا نأل « فذقلا دح باوجلا قالطإ يف لخديو
 علخلا ینعم يف ناکو « زاج یوعدلا كرتی یتح هتلذب لام یلع هتح اصف دحجت يهو احاکن ةارما

 زاج حرطلا ىلع حلاصف قحب ناك نإ كولم قيرط ىلع ناك نإو « اًئيش حلصلا اذهب ديفتسي
 عزن هيف سيل هنأل زاج كرتلا ىلع حلاص نإ قح ريغب ناك نإو « انلق ال زوجي ال كرتلا ىلعو

 ىلع حلاص نإو زوجيف ةكسلا لهأو حلاصملل عفن عون هيفو ذخأ ام ءادأب هقح طقسي اذهف «قح

 . زاج كرتلا

 قيرط ىلإ هلوقب ليقو :ش (ةماعلا قح هنأل « هنع دارفنالا ىلع ادحاو حلاصي نأ زوجي الف) :م

 ‹ حلصلا زاج قيرطلا لهأ نم لجر حلاصو ذفان ريغ قيرط ىلع تناك اذإ ةلظلا نأل « ةماعلا

 زاج ةلظلا كرتيل مهارد ىلع مامإلا حلاص ول ةلظلا بحاص نأل « دارفنالا ىلع ادحاو هلوقب ديقو

 ةماتلا ةكرشلا نع مامإل ضايتعالا نأل لاملا تيب يف اهعضيو نيملسملل حالص كلذ يف ناك اذإ

 . حص لالا تيب نم اًئيش عاب ول اذھلو زئاج
 باوج قالطإ يف فذ قلا دح لخدي يأ :ش (فذقلا دح باوجلا قالطإ يف لخديو) :م

 .بلغملا نأل) :م دح لك لمشي هقالطإب دحلا نأل « دح ىوعد نم زوجي الو : هلوق وهو « يرودقلا

 وقعلاب طقسي الو ثروي ال اذهو « عرشلا قح بلاغلا فذقلا دح يف يآ :ش (عرشلا قح هيف

 . زوجي ال ريغلا قح ىلع ضوعلا ذخأو اندنع

 يلام ريغ قح نكلو دبعلا قح يف بلغملا ناك نإو - هللا همحر - دمحأو ىعفاشلا دنعو

 .هنع ضوعلا ذخأ زوجي الف كرتشم وه كلام دنعو « هنع ضوعملا ذخأ زوجي الف

 ىلع فذقلا دح نم حلاص : « ةيافكلا» يف : - هللا همحر - يقهيبلا ةمئألا سمش لاقو

 بكترم ذخأ ول امك ىلاعت هللا قح بلغلا نأل «ء هتجح ىلع وهو « لالا درتسيو حصيال لام

 . ناطلسلا ىلإ هعفري ال نأ ىلع ةريبك

 دهاشلا ريصي وأ « لالا درتسيو لطاب وهف دهشي الئل دهاش ىلإ الام عفد : اًسضيأ لاقو

 . ةقسفلا رئاسك بات اذإ الإ ‹ هتداهش لبقت ال اًقساف

 ةأرملا يأ :ش (دحجت يهو اًحاكن ةأرما ىلع لجر ىعدا اذإو) :م :يرودقلا يأ :ش (لاق) :م

 يف هذافن ينعي ‹ حلصلااذه يأ :ش (زاج ىوصدلا كرتي ىتح هتلذب لام ىلع هتحلاصف) :م ركنت

 يفاذك ‹ هذخآ هل لحي ال لاق ام فالخ ىلع ناك نإف « ىلاعت هللا نيبو هنيب اميف امأف « رهاظلا

 . عطقألا حرش

 ةأرملا ظفلب علخلا نإ ذإ جوزلا معز يف يأ :ش (علخلا ىنعم يف ناكو) :م اًضيأ نآلا ءيجيو



 . ةموصخلا عفدل لاملل الذب اهبناج يفو همعز ىلع ءانب هبناج يف اعلخ هحيحصت نكمأ هنأل
 تعدا نِإو : لاق . هاوعد يف ًالطبم ناک اذإ یلاعت هللا نیبو هنیب امیف ذخأی نآ هل لحي الو :اولاق
 خسن ضعب يف هركذ اذكه : لاق زاج اهل هلذب لام ىلع اهحجلاصف لجر ىلع ًاحاكن ةآرما
 : يناثلا هجوو . اهرهم يف ةدايز لعجي نأ : لوألا هجو «زجي مل لاق اهضعب يفو « « رصتخملا»

 يف ضوعلا يطعي ال جوزلاف ةقرف اهنم ىوعدلا كرت لعج نإف  ىوعدلا كردتل لام ا اهل لذب هنأ
 . حصي ملف ضوعلا هلباقي ءيش الف ىوعدلا لبق هيلع ناك ام ىلع لاح لاف لعجي مل نإو ةقرغلا

 ًملخ هحيحصت نكمأ هنأل) :مزوجي ال : هباحصأ ضعب لاقو « دمحأ باحصأ ضعب لاق هبو
 م نورخأتملا خياشملا يأ :ش (اولاق  ةموصخلا عفدل لاملل الذب اهبناج يفو « همعز ىلع ءانب هبناج يف
 (هاوعد يف ًالطبم) :م لجرلا يأ :ش (ناک اذإ یلاعت هللا نیبو هنیب امیف ذخأی نآ هل لحي الو)

 ءرارقإلا باتك يف ركذ ام ليلدب « حلصلا عاونآ عيمج يف ملاع اذه :« ةياهنلا  يفو :ش
 بيطب هملسي نأ الإ « ةنايد لاملا كلذ ذخأ هل لحي ال بذاك هنأ ملعي هل رقملاو لامل هريغل رقآ ولو
 .-هللا مهمحر- ةثالثلا ةمئألا تلاق هبو « ءادتبا ةبهلا قيرطب اًكيلمت نوكيف سفن

 اهل هلذب لام ىلع اهحلاصف لجر ىلع احاكن ةأرما تعدا نإو) :م : يرودقلا يآ :ش (لاق) :م

 :ش (رصتخملا خسن ضعب يف هركذ اذكه) :م فنصملا يآ :ش (لاق) :م يرودقلا ظفل اذه :ش (زاج
 (اهضعب يفو) :م حلصلا اذه زاج : لاق ينعي « رصتخملا خسن ضعب يف يرودقلا ركذ اذكه يأ
 . «يرودقلا رصتخم» خسن ضعب يفو يأ :ش

 : يزارتألا لاقو حلصلا اذه زجي مل يأ :ش (زجي مل) م : يرودقلا يأ :ش (لاق) :م
 : ةثامسمخو نيرشعو سمخ ةنس خيرات يف ةبوتكم يرودقلا خس نم ةقث ةخسن يف تيأرو
 . زاوجلا مدع

 :ش (اهرهم يف ةدايز لعجي نآ) :م هركذ يذلا حلصلا زاوج هجو يآ :ش (لوألا هجو) :م
 . ةدايزلا نود رهملا لصأ ىلع اهعلاخ مث اهرهم يف داز هنأك لعجي ينعي

 ىطعأ لجرلا نأ يأ :ش (لاملا اهل لذب هنأ) :م زاوجلا مدع هجو يأ :ش (يناثلا هجوو) :م
 (ةقرفلا يف ضوملا يطعي ال جوزلاف ةقرف اهنم ىوعدلا كرت لعج نإف ىوعدلا كرتتل) :م لاما ةآرملل
 يتلا يه ةأرملا امآو « ةقرفلا هذه نم ءيشب ملسن ال ذإ جوزلا بناج نم ةقرفلا يف ضوعلا ذإ :ش

 . جوزلا نع صلختو اهسفن اهل ملسن

 نوکت ينعي :ش ( یوعدلا لبق هيلع ناك ام ىلع لاحلاف) :م ةقرف يأ :ش (لعجی مل نإو) م

 ملف) :م ءيش نع اضوع هثدحأ ام نوکي الف ينعي :ش (ضوعلا هلباقي ءيش الف) :م اهاوعد ىلع يه

 .هدر اهمزليو « ةموصخ غفد ريغ ْنم رضحم ةوشر هنأل :ش (حصي
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 ةلزنمب يعدملا قح يف ناكو ‹ زاج هاطعأ لام ىلع هحلاصف هدبع هنأ لجر ىلع یعدا نإو : لاق

 ناويح ىلع حصي اذهلو ‹ همعزل هقح يف هجولا اذه ىلع هحيحصت نكمأ هنأل لام ىلع قاتعإلا

 ‹ زاجف لصألا رح هنأ معزي هنأل ةموصخلا عفدل نوكي هيلع ىعدملا قح يفو . لجأ ىلإ ةمذلا يف

 نوذأملا دبعلا لتق اذإو : لاق . ءالولا تبثيو لبقتف ةنيبلا ميقب نأ الإ دبعلا راكنإل هل ءالو ال هنأ الإ

 هجوو زاج هنع حلاصف ًادمع الجر هل دبع لتق نإو هسفن نع حلاصی نآ هل زجی مل ًادمع الجر هل

 ‹ ىلوملا لاب اصالختسا اذكف « اعيب هيف فرصتلا كلمي ال اذهلو « هتراجت نم تسيل هتبقر نأ قرفلا

 دجوت مل ةقرفلا نأل « ىوعدلا كرت مل يهو اًنمض تبث ام حاكنلا نأل « ءيش هلباقي مل انلق اغإو

 . زوجي الف هتدئاف لام ا عفد دفي ملف حاكنلا ءاقل اهلاح ىلع اهمعز يف اهاوعد ناكف

 هنأ) :م لجرلا ركنأف لاحلا لوهجم :ش (لجر ىلع یعدا نإو) :م : يرودقلا :ش (لاق) :م

 برقآ هنأل :ش (لام ىلع قاحعإلا ةلزنمب يعدملا قح يف ناكو « زاج هاطعأ لام ىلع هحلاصق هدبع

 هقح يف هجولا اذه ىلع هحيحصت نكمأ هنأل) :م هيلوتم يف لعجيف لام ىلع قتعلاب اهبش هيلإ دوقعلا

 ىلع حصي) :م لام ىلع قاتعإلا ةلزنب يعدملا قح يف ناكو : هلوقل حاضيإ :ش (اذهلو « همعزل

 ناويح ىلع حلصلا حصي لام ىلع « اًقاتعإ حصي ال اذه نوكلو يأ :ش (لجأ ىلإ ةمذلا يف ناويح

 قاتعإلا امأ ‹ ناويحلا يف ملسلا حصي ال هنآ ىرت الأ « حص امل ةلدابم ناك ولذإ « ةمذلا يف

 . لام ىلع قاتعإلا هقيرط هنآ ملعف « حيحصف ناويح ىلع

 (هل ءالو ال هنأ الإ زاجف لصألا رح هنأ معزي هنأل ةموصخل ا عفدل نوكي هيلع ىعدملا قح يفو) :م

 (ءالولا تبثيو لبقتف) :م دبع هنأ ىلع كلذ دعب :ش (ةنيبلا ميقي نآ الإ دبعلا راكنإل) :م يعدملا يأ :ش

 . ءالولا تبثيف لام ىلع قاتعإللا ةلزنب هحلص نوكيف لام ىلع هحلاص هنأل :ش

 هل نوذأملا دبعلا لتق اذإو) :م : « ريغصلا عماجل ا » يف - هللا همحر - دمحم يأ :ش (لاق) :م

 هسفن نع حلاصي نأ هل نوذأملا دبعلل زجي مل يأ :ش (هسفن نع حلاصي نآ هل زجی مل ادمع الجر

 هنأل حلصلا دعب هلتقي نأ ليتقلا يلول زوجي ال حلصلا داسف عجر وأ نيد هيلع ناك ءاوس لام ىلع

 دعب ام ىلإ لدبلا رخأتف ىلوملا قح يف لدبلا بجي ملو وفعلا حصف لدبب هنع يفع دقف هحلاص ال

 ناك ءاوس :ش (زاج هنع حلاصف دمع ًالجر) :م هل نوذآأملا دبعلل يأ :ش (هل دبع لتق نإو) :م قتعلا

 كلم ال اذهلو « هتراجت نم تسيل هتبقر نآ) :م نيتلأسملا نيب يأ :ش (قرفلا هجوو) :م ال وأ نيد هيلع

 ديق « عيبلا ثيح نم يأ :ش (اًعيب) :م ءزجلا وآ وضعلا ليوأت ىلع هتبقر يف يأ :ش (هيف فرصتلا

 . يشاترمتلا هركذاذك « ةراجإ هيف فرصتلا كلي هنأل عيبلاب

 ٠ ىلوملا لاب) :م هتبقر صالختسا يآ :ش (ًصالختسا) :م كلي ال اذكف يآ :ش (اذكف) :م
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 نأل اذهو ًاصالختسا اذكف ‹ًاعيب هيف فان هفرصتو هتراجت نم هدبع امأ يبنجألاك راصو

 نود هتمیق ًایدوهي ابو بصغ نمو : لاق ‹ هکلمیف هؤارش اذهو ‹ هکلم نع لئازلاک قحتسملا

 لطبي : الاقو - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع زاج مهرد ةئام ىلع اهنم هحلاصف هكلهتساف ةئاملا

 ؛ هيف سانلا نباغتي ال ام هتميق ىلع لضفلا

 ىلوملا لام هسفن نأل « هسفن قح يف يبنجألاك هل نوذأملا دبعلا راصو يأ :ش (يبنجألاک راصو

 . اذهاذكف « زوجيال نذإ ريغب هالوم لام نع حلاص اذإ يبنجألاو

 يأ :ش (اًعيب هیف ذفان هفرصتو) :م هبسکو :ش (هتراجت نم) :م وهف هل نوذأملا :ش (هدبع امآ) :م
 صالختسا ثيح نم يأ :ش (اًصالختسا) :م ذفان هفرصت اذكف يأ :ش (اذكف) :م عيبلا ثيح نم
 يبنجألا نأل :ش (هكلم نع لئازلاك قحتسملا نأل) :م اذه قيقحت نآ هب دیری :ش (اذهو) :م . هتبقر

 هل ناكاذهو ‹ ىلوملل كولم هنأك راصف هكلم نع لاز هنأكف « ةيانجلاب اقحتسم ريصي

 كلميف يأ :ش (هكلميف) :م هؤارش ناك حلصلا اذهو يأ :ش (هؤارش اذهو) :م ...Mr ]نأ
 . هژارش كلي ال ىلوملا كلم نع لاز اذإ هنإف هسفن فالخب « كلذ

 نع حلاصو دمع لتق ول هنإف « بتاكملا نيبو هنيب قيرفتلاب بلوطو حلصلا كلي ال اذكف
 هجو لك نم دبع هنإف هل نوذأملا فالخب « هل هباسكأف ريرح بتاكملا نأب بيجأو « زاج هسفن

 . هالومل هبسکو

 لاق :ش (اًيدوهي اًبوث بصغ نمو) :م : (ريغصلا عماسجلا» يف دمحم يأ :ش (لاق) :م

 و يكاكلا لاقو « يدوهي بوث لاقي « بوثلا مهيلإ بسني باتكلا لهآ نم موق دوهي : لمكألا
 م ةميقلا مولعملا بوشلا هيلإ بسني عضوم مسا انه دوهي ظفل نأ يل رهظي يذلاو : يزارتألا

 عضو :ش (- هللا همحر- ةفينح يبأ دنع زاج مهرد ةئام ىلع اهنم هلاصف هكلهتساف ةئاملا نود هتميق)

 . هل لثم ال ام لك يف فالخلا اذكو « دبعلا يف لصألا يف ةلأسلا

 هتميق ىلع لضفلا لطبي) :م : - هللا امهمحر - دمحمو فسوي وبأ لاق يأ :ش (الاقو) :م

 بصغلاب ررق مث - هللاامهمحر- دمحأو يعفاشلا لاق هبو :ش (هيف سالا نباغتي ال ام
 «يلثملا بصغ نع ازارتحا بوثلاب ديقو كلذكو ‹ كلهتسملا يف مكحلا نإف كلذ حلصلا ءاعدتسال

 ذإ هتميق فرعيل ايدوهي نوكي دقو « عامجإلاب زوجي ةدايزلاب ريناندلاو مهاردلاب هيف حلصلا نإف
 . هتميق فرعي ينعي « اًفوصوم هب ىعدملا بوثلا نوكي نأ دبال

 «عامجإلاب هتميق نم رثكأ ىلع حلصلا زوجي اًمئاق ناك اذإ بوثلا نأل كالهتسالاب ديقو

 . لصألاب ضايب ()



 ‹ ضرع ىلع حلاص اذإ ام فالخب « ابر نوكت اهيلع ةدايزلاف ةردقم يهو ةميقلا يه بجاولا نأل

 ميوقن تحن لخدي هنأل هيف سانلا نباغتي ام فالخبو « سنجلا فالتخا دنع رهظت ال ةدايزلا نأل

 ناك ول ىتح « قاب كلاهلا يف هقح نأ - هللا همحر - ةفينح يبألو . ةدايزلا رهظت الف نيموقملا

 نامض نأل ‹ ىنعمو ةروص هلثم يف هقح وأ هيلع نفكلا نوكي ةميقلا ذخأ ىلوملا كرتو ادبع

 نوكي الف اضايتعا ناك رثكألا ىلع ايضارت اذإ هلبقف ءاضقلاب ةميقلا ىلإ لقتني اغنإو للاب ناودعلا

 نيب دبسعلا ناك اذإو : لاق . ةميقلا ىلإ لقىتنا دق قحلا نأل « ءاضقلا دعب حلصلا فالخب « ابر

 اذهو ‹ لطاب لضفلاف هتميق فصن نم رثكأ ىلع رخآلا هحلاصف رسوم وهو امهدحأ هقتعأ نيلجر

 ‹« قافتالاب

 قارتفالا لبق هضبقو هلاح ةمذلا يف فوصوم ماعط ىلع هحلاص ول هنأل مهرد ةئام ىلع هلوقب ديقو

 . عامجإلاب زاج سلجملا نع

 حلاص ول ءاضقلا دعب امأ « بصاغلا ىلع ةميقلاب يضاقلا ضقي مل اذإ اميف فالخلا اذه مث
 ةردقم ةميقلا يأ :ش (ةردقم يهو ةميقلا يه بجاولا نأل) :م عامجإلاب زوجي ال اهنم رثكأ ىلع

 رشكأب ةيدلا يف حلصلاك :ش (ابر نوكترآ :م ةميقلا ىلع يأ :ش (اهيلع ةدايزلاف) :م ًاعرش دوقنلاب

 . مهرد فالآ ةرشع نم رثكأب وأ رانيد فلآ نم

 نأل) :م كلهتسملا بوصغملا ةميق ىلع ةدئاز ةميق :ش (ضرع ىلع حلاص اذإ ام فالخب) :م

 لخدي هنأل ‹ هيف سانلا نباغتي ام فالخبو) ٠م ابر نوكي الف :ش (ستحلا فالتخا دنع رهظت ال ةدايزلا

 ملف ًالضف كلذ دعي مل نيموقملا موقت تحت لحد ام هنأل :ش (ةدايزلا رهظت الف « نيموقملا ميوقت تحت

 ملو :ش (قاب كلاهلا يف) :م كلاملا تح يأ :ش (هقح نأ - هللا همحر -ةفينح يبالو) :م . ابر نکي

 (هيلع نفكلا نوكي ةميقلا ذخأ ىلوملا كرتو ادبع) :م كلاهلا يأ :ش (ناک ول یتح) :م هنع هکلم لزی

 :ش (هلثم يف هقح وأ) :م . هل اکولم ناک هقابإ نم داعف اًقبإ ناكولو « هنم بوصخغملا ىلع يأ :ش

 اذه ريرقت < ىنعملا ثيح نمو ةروصلا ثيح نم يأ :ش ( ىنعمو ةروص) :م كلاهلا لم يف يأ

 ءاضقلاب ةميقلا ىلإ لقتني انإو ء لئم اب ناودملا نامض نأل) :ء لصألا وه لعملاب ىضرلا ىلع قتحلا نأ

 نيعلا يف هقح نع :ش (اًضايتعا ناك رثكألا ىلع ايضارن اذإ) :م ءاضقلا لبقف يأ :ش (هلبقف

 فالخب ينعي :ش (ءاضقلا دعب حلصلا فالخب « ابر نوكيالف) :م هنم رثكأب هقح نيعل ءافيتسالاو

 ةدايزلا نوكتف :ش (ةميقلا ىلإ لقتنا دق قحلا نأل) :م ةميقلاب يضاقلا ءاضق دعب رثكألا ىلع حلصلا

 . ةلاحم ال ابر

 وهو امهدحأ هقتعأ نيلجر نوب دبعلا ناك اذإو) :م ريغصلا عماجل ا يف دمحم يأ :ش (لاق) :م

 انباحصأ نيب :ش (قافنالاب اذهو لطاب لضفلاف هتميق فصن نم رشكأ ىلع رخآلا هحلاصف رسوم
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 ءاهيلع صوصنم قتعلا يف ةميقلا نأ -هللا همحر- ةفينح يبأل قرفللو « انيب املف امهدنع امأ

 اهنأل « مدقت ام فالخب « هيلع ةدايزلا زوجت الف يضاقلا ريدقت نود نوكي ال عرشلا ريدقنو
 ملعا هللاو لضفلا رهظي ال هنأ ء انيب ال زاج ضورع ىلع هحلاص نإو .اهيلع صوصنم ريغ

 . باوصلاب

 . ةثالثلا

 يف يأ :ش (انيب املف) :م - هللا امهمحر - دمحمو فسوي يبأ دنع يأ :ش (امهدنع امأ) :م
 . كلذك انهو ابر هنوكل شحافلا نبغلاب لضفلا الطب ال امهيأ ةمدقتملا ةلأسملا

 صوصنم قتعلا يف ةميقلا نأ) :م نيتلأسملا نيب :ش (-هللا همحر - ةفينح يبأل قرفللو) م

 موق هكيرش نيبو هنيب كرتشم دبع نم ًاصقش قتعأ نم مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقب :ش (اهيلع

 ام فالخب هيلع ةدايزلا زوجت الف ‹ يضاقلا ريدقت نود نوكيال عرشلا ريدقنو) :م هكيرش بيصن هيلع

 ‹ اهب ريدقتلا ةلالد هيف مقت ملف :ش (اهيلع صوصنم ريغ) :م ةميقلا نأل يأ :ش (اهنال) :م

 كلم ةلازإ ىلع ريخم تكاسلا كيرشلاو « هئاربإو بصاغلا نيمضت نيب اريخم نوكياذهلو

 . «طوسبملا» ىف راشأ هيلإ « ةياعسلاب وأ نامضلاب وأ قاتعإلاب هبيصن

 م بيرق نع :ش (انيب امل) :م لضفلا ىلع حلصلا يأ :ش (زاج ضورع ىلع هحلاص نإو) :م
 . (باوصلاب ملعأ هللاو) :م « ابرلا ققحتي الف < سنجلا فالتخا دنع يأ :ش (لضفلا رهظي ال هنأ)
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 هب لیکوتلاو حلصلاب عربتلا باب
 مزال لام لاو هنمضي نا الإ هنع حلاص ام لیکولا مزلی مل حلاصف هنع حلصلاب الجر لکو نمو : لاق

 هيعدي ام ضعب ىلع حلصلا ناك وأ دمعلا مد نع حلصلا ناك اذإ ةلاسملا هذه ليوأتو « لكوملل

 ‹ حاکنلاب ليكو لاك هيلع نامض الف ًاربعمو ًاريفس هيف ليكو لا ناكف «‹ ضحم طاقسإ هنأل نيدلا نم

 لاب لام نع حلصلا ناك اذإ امأ . حلصلا دقعب ال نامضلا دقعب ذخاؤم ذئنيح هنأل هنمضي نأ الإ

 : لاق . لكوملا نود ليكولا وه لاملاب بلاطملا نوكيف « ليكولا.ىلإ قوقحلا عجرتف عيبلا ةلزنمب وهف

 نأل ‹ حلصلا مت هنمضو لاب حلاص نإ « هجوأ ةعبرأ ىلع وهف هرمأ ريغب لجر هنع حلاص نإو

 حلصو ءاوس هيلع ىعدملاو يبنجأل اهقح يفو ةءاربلا الإ سيل هيلع ىعدملل لصاحلا

 (هب ليك وتلاو حلصلاب عربتلا باب ) :م

 ءرملا حلص نيب الو « هب ليكوتلا مكحو حلصلاب عربتلا مكح نايب يف باب اذه يأ :ش

 . لصألا وه لوألا ذإ هنع ريغلا حلص نايب يف عرش هسفنب

 حلاص ام ليكولا مزلي مل حلاصف هنع حلصلاب الجر لكو نمو) :م : يرودقلا يأ :ش (لاق) :م

 ء ام ىلإ عجار حلاص ريمضلاو . هيلع حلاص ام : ريصن يبأ خيشلا ةياور يف اذكه :ش (هنع

 ىلإ عجار ريمضلاو ‹ هنع حلاص ام « ةيادهلا » بحاص ةياور ىلعو « حلصلا لدب هنم دارملاو

 ىلع يآ :ش (لكوملل مزال لاملاو) :م لالا ليكولا نمضي نأ الإ يأ :ش (هنمضي نأ الإ) :م .نم

 . اهيلعف يأ «(اهلف متأسأ نإو  ىلاعت هلوق يف امك لكوملا

 م يرودقلا اهركذ يتلا ةلأسملا ليوأت لوقي فنصملا لوق اذه :ش (ةلاسملا هذه لیواتو) :م

يعدي ام ضعب نع حلصلا ناك وأ دمعلا مد نع حلصلا ناک اذ )
 ناکف « ضحم طاقسإ هنأل ‹ نيدلا نم ه

 ءيش همزلي الف هيف ریفسو ربعم هنإف :ش (حاکنلاب لیک ولاک « هيلع نامض الف اربعمو ؟ریفس هيف لیکو لا

 دقعب ذخاؤم ذئنيح هنأل) ٠م . همزليف هب حلاصملا ليكولا نمضي نأ الإ يأ :ش (هنمضي ن الإ) :م

 ٠ ليكولا ىلإ قوقحلا عجرتف عببلا ةلزنب وهف لامب لام نع حلصلا ناك اذإ امأ ‹ حلصلا دقعب ال نامضلا

 . (لكوىملا نود ليكولا وه لاملاب بلاطملا نوكيف

 حلاص نإ « هجوأ ةعبرأ ىلع وهف هرمأ ريغب لجر هنع حلاص نإو) :م : يرودقلا يأ :ش (لاق) :م

 ۰ . ةعبرألا هوجولا دحأ يرودقلا هركذ يذلا اذه :ش (حلصلا مت هنمضو لا

 حص هنأل :ش (ةءاربلا الإ سيل هيلع ىعدملل لصاحلا نأل) :م هلوقب اهجو فنصملا ركذو

لا تح يفو يآ :ش (اهقح يفو) م طاقسأإلا قيلعت
 نل :ش (ءاوس هيلع یعدملاو يبنجأل) م ةءارب

 نوكي نآ يبنجألا يأ :ش (حلصو) :م كلذك ناك اذإف « دحأب صتخي ال هلثمو « ىشالتي طقاسلا
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 ول امك هيلع ىعدملا ىلع ًاعربتم نوكيو لدبلا نمض اذإ علخلاب يلوضفلاك هنمض اذإ هيف ًاليصأ
 كلذ اغنإو . يعدملا نم ءيش حلاصملا اذهل نوكي الو هرمأب ناكاذإ ام فالخب . نيدلا ءاضقب عربت

 ءاركنم وأ ارقم ناك اذإ ام نیب اذه يف قرف الو طاقسإلا قيرطب هحيحصت نأل هدي يف يذلل
 هنأل هميلست همزلو حلصلا حص «ءاذه يدبع ىلع وأ هذه يفلأ ىلع كتحلاص : لاق اذإ كلذكو

 فلا يلع : لاق ول كلذكو « حلصلا حصف هميلست مزتلا دقف هسفن لام "ىلإ هفاضأ امل

a 
 (علخلاب يلوضفلاك) :م هسفن ىلإ ةفاضإ :ش (هنمض اذإ) :م نامضلا اذه يف يأ :ش (هيف ًاليصأ) :م
 ال :ش (هيلع ىعدملا ىلع اعربتم نوكيو) :م لاملا يأ :ش (لدبلا نمض اذإ) :م ةأرملا بناج نم :ش
 اعربتم نوکي ال يأ :ش (هرمأب ناک اذإ ام فالخب نیدلا ءاضقب عربت ول امک) :م ءيشب هيلع عجري

 الو) :م هرمأب ىدأ نإ عجري - هللا امهمحر - دمحأو يعفاشلا دنعو « نمض اب هيلع عجريو

 لاق هبو « حلاصملل اكلم هب ىعدملا نيدلا ريصي ال يأ :ش (ىعدملا نم ءيش حلاصملا اذهل نوكي
 . أرقم هيلع ىعدملا ناك نإو - هللا امهمحر - دمحأو يعفاشلا

 يف يأ هتمذ يف يذلل خسنلا ضعب يفو :ش (هدي يف يذلل) :م نيدلا يأ :ش (كلذ امنإو) :م
 «ةلدابملا قیرطب ال :ش (طاقسإلا قرطب) م حلصلا حيحصت يأ :ش (هحیحصت نال) م هدي

 . لحمضيو ىشالتي طقاسلاو

 :ش (ناك اذإ ام نيب) :م هب یعدملا نيدلا كليب ال حلاصملا نأ يف يأ :ش (اذه يف قرف الو) :م
 ال هنأ هيلع ىعدملا معز يف هنأل ‹ رهاظف اركنم ناك اذإ امأ :ش (اركنم وأ ارقم) :م مصخل ا يأ

 . هيلإ ذفني مل يعدملا معزو هنم ةموصخلا طاقسإ يف ًاعربتم نوكيف هيلع ءيش
 نأالإ < ىدأ اب هتمذ يفام ايرتشم ريصي نأ يغبني حلصلابو نيدلاب رقم ناك اذإ امأو

 زوجي ال اذو « نيدلا هيلع نم ريغ نم نيدلا كيلمت هيف نأل حصيال روكذملا ريغ نم نيدلا ءارش
 . حصألا يف - هللا امهمحر - يعفاشلاو دمحأ لاق هبو

 ريغب ناك اذإ هسفنل اًيرتشم ريصي هنإف « رقم هيلع ىعدملاو اًنيع هب ىعدملا ناك ول ام فالخب
 . هريغ دي يف ناك نإو حيحص هكلام نم ءيشلا ءارش نأل « هرمأ

 م ةعبرألا هوجولا نم يناثلا هجولا وه اذهو < حلصلا حلصي كلذكو يأ :ش (كلذكو) :م

 مزل يأ :ش (هميلست همزلو ‹ حلصلا حص اذه ‹ يدبع ىلع وأ هذه يفلأ ىلع كتحلاص : لاق اذإ)
 دقف هسفن لام ىلإ) :م هيلع دوقعم لا لاملا فاضأ ال يآ :ش (هفاضأ امل هنأل) :م فلألا ميلست يلوضفلا
 . هدقع مت هنأل :ش (حلصلا حصف) :م ةفاضإلاب ميلستلا همزل الو :ش (هميلست مزتلا

 : لاق ول حلصلا حصي اذكو يأ « ثلاثلا هجولا وه اذه :ش (فلأ يلع : لاق ول كلذكو) :م
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 : لاق ولو . هدوصقم لوصحل دقعلا متيف هل ضوعلا ةمالس بجوي هيلإ ميلستلا نأل ءاهملسو

 هزجي مل نإو ‹ فلألا همزلو زاج هيلع ىعدملا هزاجأ نإف « فوقوم دقعلاف فلأ ىلع كتحلاص

 يلوضفلا نأ الإ ‹ هل لصاح ةموصخل ا عفد نأل هيلع ىعدملا وه امنإ دقعلا يف لصألا نأل ؛ لطب

 فقوتيف بولطملا ةهج نم ًاذقاع يقب هفضي مل اذإف هسفن ىلإ نامضلا ةفاضإ ةطساوب ًاليصأ ريصي

 وأ فلألا هذه ىلع كتحلاص لوقي نآ وهو رخآ هجوو : -هنع هللا يضر- لاق « هتزاجإ ىلع

 ولو . هلوقب متیف هل هتمالس اطراش راص میلستلل هنیع امل هنأل « هسفن یل هبسنی ملو دبعلا اذه ىلع

 ‹ حلاصملا ىلع هل ليبس الف هدرف ابيع هب دجوو دبعلا قحتسا
—— 

 بجوي) :م يعدملا ىلإ يأ :ش (هيلإ ميلستلا نأل) :م فلألا يآ :ش (اهملسو) :م ةقلطم فلأ يلع

 م حلصلا دقع يأ :ش (دقعلا متيف) :م كلذك ناك اذإف ‹ يعدملل يأ :ش (هل ضوعلا ةمالس

 .ةلاحم ال دقعلا ع دوصقملا لصح اذإف « يعدملل لدبلا ةمالس وهو :ش (هدوصقم لوصحل)

 نإو ‹ فلألا همزلو زاج هيلع ىعدملا هزاجأ نإف ‹ فوقوم دقعلاف فلأ ىلع كتحلاص : لاق ولو) :م

 : فنصملا لاقو ةعبرألا هوجولا نم < عبارلا هجولا وهو يرودقلا ظفل اذه :ش (لطب هزجي مل

 هيلع ىعدملانأل :ش (هل لصاح ةموصخلا عفد نأل هيلع ىعدملا وه امنإ دقعلا يف لصألا نأل) :م

 . هسفن نع ةموصخلا طاقسإ ىلإ جاثحملا وه

 ىلع رہجي هنأ لیلدب :ش (هسفن ىلإ نامضلا ةفاضإ ةطساوب ًاليصأ ريصي يلوضفلا نأ الإ) :م

 . ليصألا ربجي امك ءادألا

 مل اذإف) :م مزال دقع يف طرشلا ناك اذإ ًاصوصخ مزال طرشلاب ءافولاو مراغ ميعزلا نأل

 . ءيش هيلع نکی مل :ش (هفضی

 ىعدملا ةزاجإ ىلع يأ :ش (هتزاجإ ىلع فقوتيف ‹ بولطملا ةهج نم ادقاع يقب) :م هنكلو

 . حلصلا لطب هدر نإو «لاملا همزل لبق نإف . هيلع

 انخيش ةخسن يفو : فيعضلا دبعلا لاق يزارتألا ةخسن يفو : فنصملا يأ :ش (لاق) :م

 م اهركذ يتلا ةعبرألا هوجولا ريغ يأ :ش (رخآ هجوو) :م : - هنع هللا يضر- لاق . ءالعلا

 ميلستلل هنيع امل هنأل ‹ هسفن ىلإ هبسني ملو دبعلا اذه ىلع وأ فلألا هذه ىلع كتحلاص : لوقي نأ وهو)

 لوقب حلصلا يآ « متيف يعدملل هيلع حلاصملا ةمالس يأ :ش (هلوقب متيف هل هتمالس اطراش راص

 ۰ . يرودقلا ةلأسم ىلع اعيرفت اذه ركذ « حلاصللا

 ىلع هل ليبس الف هدرف ابيع هب دجوو) :م هيلع هحلاص يذلا دبعلا يآ :ش (دبعلا قحتسا ولو) :م
 . (حلاصملا
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 مل نإو ‹ حلصلا مت هل لحما ملس نإف « هاوس اًئيش مزتلي ملو هنيعب لحم نم ءافيإلا مزتلا هنأل
 مث اهعفدو اهنمضو ةامسم مهارد ىلع حلاص اذإ ام فالخب . ءيشب هيلع عجري مل هل ملسي

 ربجي اذهلو ‹ نامضلا قح يف ًاليصأ هسفن لعج هنأل « هيلع عجري ثيح اًفويز اهدجوو تقحتسا

 باوصلاب ملعأ هللاو ‹ هلدبب هيلع عجري هملس ام هل ملسی مل اذإف ‹ میلستلا ىلع

 نم ءافيإلا مازتلا) :م حلاصملا نأل يأ :ش (هنأل) :م ربدم وأ اًبتاكم وأ ارح دجو ول اذكو :ش

 هل ملسي مل نإو حلصلا مت هل لحملا ملس نإف) :م نيع ام ىوس يأ :ش (هاوس اًئيش مزتلي ملو هنيعب لحم
 هاوعد ىلإ عجري نكلو ‹ حلاصملا ىلع يأ :ش (ءيشب هيلع عجري مل

 م مهاردلا يأ :ش (تقحتسا مث اهعفدو اهنمضو ةامسم مهارد ىلع حلاص اذإ ام فالخب) :م

 + حلاصملا نأل يأ :ش (هنأل) م هحلاص يذلا ىلع يأ :ش (هیلع عجري ثیح اًفویز اهدجوو)

 يأ :ش (اذهلو) :م هنمض ثيح هتمذ يف ًانيد راصف :ش (نامضلا قح يف ًاليص! هسفن لعج)

 ءاهنمض اذإ مهاردلا ميلست يأ :ش (ميلستلا ىلع) :م حلاصملا يأ :ش (ربجي) :م كلذ لجألو

 لدبب يآ :ش (هلدبب هيلع عجري هملس ام هل ملسي مل اذإف) :م ربجي ال ثیح نمضي مل اذإ ام فالخب

 . (باوصلاب ملعأ هللاو) :م « هيلإ ملسي ملام
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 نيدلا يف جلصلا باب
 ةضواعملا ىلع لمحي مل ةنيادملا دقعب قحتسم وهو حلصلا هيلع عقو ءيش لكو : لاق

 اغإو ‹

 زاج فويز ةئامسمخ ىلع هح اصف دايج فلأ رخآ ىلع هل نمكو « ةئامسمخ

 (نيدلا يف حلصلا باب) :م

 مكح بابلا اذه يف عرش ‹ يواعدلا مومع نع حلصلا مكح نايب يف باب اذه يأ :ش

 . مومعلا دعب نوكي ادبآ صوصخلا نأل نيدلا ىوعد وهو صاخلا

 هقحتسي ام سنج نم يأ :ش (ةنيادملا دقعب قحتسم وهو حلصلا هيلع عقو ءيش لكو : لاق) :م

 مكحلا ناك نإو نيدلا يف ةلأسلا عضو اغنإو . نيدلاب عيبلا ةنيادملا دقعب هيلع ىعدملا ىلع يعدلا

 . بصغلا ىلإ عورشملا وه هنأل < حالصلا ىلع ملسملا رمأل المح كلذك بصغلا يف

 يف مكحلا نأ عم ۲ تيدحلا ...اهيسن وأ ةالص نع مان نم » مالسلا هيلع هلوق ريظن وهو

 عقو ءيش لکو : لاقي نأ وهو ‹رخآ ديق دازي نأ يغبني انه اهو : يكاكلا لاق « كلذك دمعلا

 . ةضواعملا

 ال ةضواعملا ىلع لمحي ةنيادملا دقعب قحتسم هنأ عم فرصلا عيب ىلع هلمح نكمأ ول هنأل

 . ابرلا نم هيف امل :ش (ةضواعملا ىلع لمحي مل) :م ضعبلا طاقسإ ىلع

 هح اصف مهرد فلا رخآ ىلع هل نمک « هیقاب طقسأو هقح ضعب یفوتسا هنآ ىلع لمحي امنو) م

 م حلصلا یأ :ش (زاج فویز ةئامسمخ ىلع هحلاصف دايج فلأ رخآ ىلع هل نمکو « ةئامسمخ ىلع

 ”ميهاربإ نب ليعامسإ همساو- ينامجرتلا ميهاربإ يبأ قيرط نم ۲۲١( /۲) يقهيبلا هاور : اًعوفرم فيعض (۱)

 لاقل هللا لوسر نأ - امهنع هللا يضر - رمع نبا نع عفان نع هللا ديبع نع نمحرلا دبع نب ديعس انث

 عيل مث يسن يتلا ةالصلا دعيلف هتالص نم غرف اذإف مامإلا عم لصيلف مامإلا عم وهو الإ اهركذي ملف ةالص يسن نم»

 حيحصلاو < اًعوفرم ثيدحلا اذه ةياورب ينامجرتلا ميهاربإ وبأ درفت : لاق مث . «مامإلا عم ىلص يتلا ةالصلا

 . اقوقوم رمع نبا لوق نم
 نع عفان نع هللا ديبع نع ديعس انث بويآ نب ییحی قیرط نم ٤۲۱( /۱) ينطقرادلا هاورو « وه هاور اذکه :تلق

 نبا نع عفان نع يرمعلا رمع نب هللا دبعو كلام هاور كلذكو : يقهيبلا لاق « هعفري ملو « هلثم رمع نبا

 . ًاًقوقومرمع



 هجو الو « نکمأ ام هحیحصت یرحتسی لقاعلا فرصت نأل الهو « هقح ضعب نع آرب هنأکو

 ضعبللو ‹ ىلوألا ةلاسملا يف ضعبلل اطاقسإ لعجف ء ابرلا ىلإ هئاضفإل ةضواعم هحيحصتل
 هلعج نكي ال هنأل ؛ قحلا سفن لجأ هنأكو زاج ةلجؤم فلأ ىلع حلاص ولو . ةيناثلا يف ةفصلاو
 ريناند ىلع هحلاص ولو . ريخاأتلا يلع هانلمحف « زوجي ال ةئيسن اهلثمب مهاردلا عيب نأل ‹ ةضواعم
 الو « ريخأقلا ىلع هلمح نكي الف « ةنيادملا دقعب ةقحتسم ريغ ريناندلا نأل ؛ زجي مل رهش ىلإ
 تناك ولو : لاق . حلصلا حصي ملف زوجي ال اًنيسن ريناندلاب مهاردلا عيبو ةضواعملا ىوس هل هجو
 ريغ وهو لجؤملا نم ريخ لجعملا نأل ؛ زجي مل ةلاح ةئامسمخ ىلع هحلاصف ةلجؤم فل هل

 « مارح وهو لجألا نع ضايتعا كلذو هنع هطح ام ءازإب نوكيف دقعلاب قحتسم

 لقاعلا فرصت نأل) م ةضواعملا ىلع لمحلا مدع سكع يأ :ش (اذهو هقح ضعب نع هأربآ هناکو)

 :ش (ضعبلل اطاقسإ لعجف « ابرلا ىلإ هئاضفإل ةضواعم هحيحصتل هجو الو « نكمأ ام هحيحصت ىرحتي

 (ضعبللو) :م ةئامسمخب فلألا ةحماسم ةلأسم يهو :ش (ىلوألا ةلاسملا يف) :م نيدلا ضعبل يأ
 يأ :ش (ةيناثلا يف) :م ةفصلل اًطاقسإو يأ :ش (ةفصلاو) :م نيدلا ضعبل اًطاقسإ لعجو يآ :ش
 . فويزلاب دايجلا ةلاصم ىهو ةيناثلا ةلأسملا يف

 فلأ ىلع بلاطلا حلاص اذإ ينعي ‹ حلصلا يآ :ش (زاج ةلجؤم فلأ ىلع حلاص ولو) :م
 ءقحلا سفن لجأ هنأك) :م نكمأ ام حالصلا ىلع ةلومحم نيملسملا روم نأ انلق امل زاج ةلجؤم مهرد
 نيدلا عيب كلذ نأل «اعرش :ش (زوجي ال ةئيسن اهلثمب مهاردلا عيب نأل ‹ ةضواعم هلعج نكي ال هنأل

 قح يف ال هقح ىف فرصت ريخأتلا نأل « نيدلا ريخأت يآ :ش (ريخاتلا ىلع هانلمحف) :م نيدلاب
 .هریغ

 بلاطلا حلاص ول يأ « يرودقلا ظفل اذه :ش (زجي مل رهش يلإ ريناند ىلع هحلاص ولو) :م
 نكي الف ةنيادملا دقعب ةقحتسم ريغ ريناندلا نأل) :م ةلجؤم ريناند ىلع ةلاحلا مهاردلا نع بولطلا

 ملالو ريناندلا يفال مهاردلا يف ناك بلاطلا قح نأل « حلا ريحأت ىأ :ش (ريخاتلا ىلع هلمح
 حصي ملف « زوجي ال اًئيسن ريناندلاب مهاردلا عيبو ةضواعملا ىوس هل هجو الو) :م هريغ الو كلذ نكي

 . ابرلا ىلإ يدؤي هنأل :ش (حلصلا

 ‹ زجي مل ةلاح ةئامسمخ ىلع هحلاصف ةلجؤم فلأ هل تناك ولو) :م : يرودقلا يآ :ش (لاق) :م

 ليجعت يأ :ش (نوكيف دقعلاب قحتسم ريغ) :م لجعملا يأ :ش (وهو لجؤملا نم ريخ لجعملا نأل
 ةئامسمخل ا ةلباقب نوكيف :ش (هنع هطح ام ءازإب) :م لجألا نع ضوع تناك يتلا ةئامسمخلا
 مارح ءاسنلا ابر نأ ىرت الأ :ش (مارح وهو لجألا نع ضايتعا كلذو) :م . ةلجؤملا ةطوطحملا
 + . ءاملعلا رثكأو ةثالثلا ةمئألا تلاق هبو « ىلوأ ةقيقح مرحت نألف « لجألاب لاملا ةلدابم ةهبشل
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 دقعب ةقحتسم ريغ ضيبلا نأل ؛ زجي مل ضيب ةئامسمخ ىلع هحلاصف دوس فلأ هل ناك نإو

 ام فالخب « ابر نوكيف فصو ةدايزو ةئامسمخب فلألا ةضواعم نوكيف اًمصو ةدايز يهو ةنيادلا

 . افصوو أردق هقح ضعب طاقسإ هنأل « دوس ةئامسمخ ىلع ضيبلا فلألا نع حلاص اذإ

 ‹ ةفصلاب ربتعم الو لئم اب لثملا ةضواعم هنأل « دوجأ وهو نيدلا ردق ىلع حلاص اذإ ام فالخبو

 مهرد ةئام ىلع هحلاصف رانيد ةئامو مهرد فلا هيلع ناك ولو . سلجملا يف ضبقلا طرتشي هنأ الإ

 ةئام الإ مهاردلاو اهلك ريناندلل اطاقسإ لعجي نأ نكمأ هنأل « حلصلا حص رهش ىلإ وأ ةلاح

 نمو : لاق . مزلأ هيف طاقسإلا ىنعم نأل وأ ‹ دقعلل احيحصت ةضواعم لعجي الف « يقابلل ًاليجأتو

 وهف لعفف لضفلا نم ءيرب كنأ ىلع ةئامسمخ اهنم ًادغ يلإ دأ : لاقف مهرد فلأ رخآ ىلع هل

 ۽ ءيرب

 ةبورضملا مهاردلا دوسلا نم دارملا :ش (زجي مل ضيب ةئامسمخ ىلع هحلاصو دوس فلأ هل ناك نإو)

 نم ةدئاز ضيبلا يأ :ش (اًقصو ةدايز يهو ةنيادملا دقعب ةقحتسم ريغ ضيبلا نأل) :م دوسلا ةرقنلا نم

 ضعب يفو :ش (ابر نوكيف فصو ةدايزو ةئامسمخب فلألا ةضواعم نوكيف) :م فصولا ثيح

 . ابر وهف خسللا

 ًآردق هقح ضعب طاقسإ هنأل دوس ةئامسمخ ىلع ضيبلا فلألا نع حلاص اذإ ام فالخب) :م

 نيدلا ردق ىلع حلاص اذإ ام فالخبو) :م زوجي ثيح « فصولاو ردقلا ثيح نم يأ :ش (اًمقصوو
 حرش يف هلاق ام هانعمو ‹ زوجي ثيح « نيدلا نم دوجأ نيدلا ردق يأ :ش (دوجأ وهو

 نآ لبق ضبق نإف ةلاح مهرد فلأ ىلع اهنم هحلاصف ةلغ مهرد فلأ هيلع هل ناك ولو ء«يفاكلا»

 هنأ الإ ‹ ةفصلاب ربتعم الو « لئم اب لمم لا ةضواعم هنأل) :م لطب ضبقي نأ لبق اقرفت نإو زاجأف « ربتعي

 .دوسلا مهاردلا نم دوجوملا وه امل مسا ةبخنلاو « فرص هنأل :ش (سلجلا يف ضبقلا طرتشي

 ‹ حلصلا حص رهش ىلإ وأ ةلاح مهرد ةئام ىلع هحلاصف رانيد ةئامو مهرد فلأ هيلع ناك ولو) :م

 هنآ ىلع لمحي ينعي :ش (يقابلل ًاليجأتو ةئام الإ مهاردلاو اهلك ريناندلل اًطاقسإ لعجي نأ نكمأ هنأل

 زاج كلذك ناك اذإو ‹ ةئام الإ مهاردلا يف هقح طقسأو « ًالصأ ريناندلا يف هقح طاقسإ

 . ةئاملا يف ليجأتلا

 :ش (هيف طاقسإلا ىنعم نأل وأ) :م ابرلا نع ًازرحتو :ش (دقعلل اًحيحصت ةضواعم لعجي الف) م

 .مزلأ طاقسإلا نوكيف « رثكأ انه اه طحلاو ةطيطحلا ىلع ينبم هنأل :ش (مزلأ) :م حلصلا يف يأ

 ةلاح يأ :ش (مهرد فلأ رخآ ىلع هل نمو) :م :ريغصلا عماجلا » يف دمحم يأ :ش (لاق) م

 لضفلا نم يأ :ش (ءيرب وهف لعفف لضفلا نم ءيرب كنأ ىلع ةئامسمخ اهنم دغ يلإ دا : لاقف) :م
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 . -هللا امهمحر- دمحمو ةفينح يبأ لوق وهو فلألا هيلع داعأدغ ةئامسمخل ا هيلإ عفدي مل نإف

 ءادأ لعج هنأ ىرت الأ ‹ قلطم ءاربإ هنأل ؛ هيلع دوعي ال : - هللا همحر - فسوي وبأ لاقو

 هنوكل اضوع حلصي ال ءادألاو ‹ ةضواعملل يهو ىلع ةملكب هركذ ثيح اضوع ةئامسمخلا

 . ءاربإلاب ادب اذإ امك دوعي الف اقلطم ءاربإلا یقبف ‹ همدع یرجم هدوجو یرجف هيلع اقحتسم

 حلصب هنأو « دغلا يف ةئامسمحلا ءادأب ادب هنأل « هناوفب توفيف طرشلاب ديقم ءاربإ اذه نأ امهلو
 يهف ‹ ةضواعملل تناك نإو يلع ةملكو « هنم حبرأ ةراجت ىلإ السوتو هسالفإ راذحآضرغ

 احيحصت ةضواعملا ىلع لمحلا رعت دنع هيلع لمحيف هيف ةلباقملا ىنعم دوجول طرشلل ةلمتحم

 ‹ هفرصتل

 .(-هللا امهمحر- دمحمو ةفينح يبأ لوق وهو فلألا هيلع داع ًادغ ةئامسمخل ا هيلإ عفدي مل نإف) :م

 قلطم ةءاربلا تبثف :ش (قلطم ءاربإ هنأل هيلع دوعي ال : - هللا همحر -فسوي وبأ لاقو) م
 ثيح) :م ءاربإلا نع يأ :ش (ًضوع ةئامسمخلا ءادأ لعج هنأ ىرت الأ) :م طعي مل وأ ىطعأ ءاوس

 . ةضواعملل ىلع ةملك يأ :ش (ةضواعملل يهو ىلع ةملكب هركذ

 م اًملاخم نكي ملام دحاو لك ديفتسي نأ ةضواعملا دح نأل :ش (اًضوع حلصي ال ءادألاو) :م

 یرجم هدوجو یرحجف) :م كلذك ناک اذإو نکی مل ءيش هنم دفتسي مل :ش (هیلع اقحتسم هنوکل)

 أدب اذإ امك دوعي الو اًقلطم ءاربإلا يقبف) :م همدع ىرجم ًاضوع ءادألا دوجو ىرج يأ :ش (همدع

 فلألا نم ةئامسمخ ًادغ يدؤت نأ ىلع فلأ نم ةئامسمحخ ىلع كتأربآ : لاق نأب :ش (ءاربإلاب

 . ةئامسمخ ًادغ يدؤت نأ ىلع

 :ش (طرشلاب ديقم ءاربإ اذه نآ) :م - هللا امهمحر - دمحمو ةفينح يبأل يأ :ش (امهلو) :م
 ءافتنا نإف « هتاوف دنع يأ :ش (هتاوفب توفيف) :م ًاديقم ءاربإ نوکیف « هيف بوغرم طرشب يآ

 اغإو ‹ يلصألا مدعلا ىلع هئاقبل تاف هئافتنا دنع هنكل « اندنع طورشملا ءافتنال ةلع سيل طرشلا

 . طرشلاب ديقم هنأ انلق

 (هنم حبرأ ةراجت ىلإ ًالسوتو هسالفإ راذح اًضرغ حلصي هنأو ‹ دغلا يف ةئامسمخلا ءادأب أدب هنأل) :م

 ةلمتحم يهف ةضواعملل تناك نإو يلع ةملكو) :م ىنعم ا ثيح نم اًطرش نوكي نأ حلصو :ش

 نيب ناك امل ربخلاب طرشلا ةلباقم هيف هنإف ‹ طرشلا يف يأ :ش (هيف ةلباقملا ىنعم دوجول طرشلل
 . ةضواعملا ىنعم لمعلاو رذعت دقو نيضوعلا

 ةضواعملا ىلع لمحلا رذعت دنع) :م طرشلا ىلع يأ :ش (هيلع لمحيف) :م كلذك ناك اذإف

 نأ حصي ال هنأ انملس يأ « ةلعلا بجومب لوق امهنم ناكو : لمكألا لاقو :ش (هفرصتل اًحيحصت

 . طرشلا وهو رخآ هجوب ًاديقم نوکی نأ يفاني ال نكل ضوعلاب ًاديقم نوكي
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 ةءادبلا جرخنسو ةلاوحلاك هب قلعت ال ناك نإو ‹ طرشلاب ديقني امن ءاربإلاو فراعتم هنأل وأ

 :لاق اذإ يناشلاو « هانركذ ام اهدحأ ‹ هوجو ىلع ةلأسملا هذهو لاق . ىلاعت هللا ءاش نإ ءاربإلاب

 مل نإ كنإ ىلع لضفلا نم ءيرب تنأو دغ يلإ اهعفدت ةئامسمخ ىلع فلألا نم كتسحلاص
 دييقتلا حيرصب ىنآ هنأل ‹ لاق ام ىلع رمألا نأ هباوجو . هلاح ىلع كيلع فلألاف دغ يلإ اهعفدت

 ادغ ةئامسمخلا ينيطعت نأ ىلع فلألا نم ةئامسمخ نم كنأربأ : لاق اذإ : ثلاثلاو . هب لمعيف

 عقاو هيف ءاربإلاف

 طرشلا ىلع هلك لمح نأ ينعي « ةلباقملا دوجول هلوق ىلع فوطعم :ش (فراعتم هنأل وأ) :م

 نوكي نأب فراعتم حلصلا يف طرشلا اذه لثم نألامإو ءةلباقملادوجولامإ : نيينعمدحأل

 مل نإ لاق ول امك راصو < اًطرش طورشملاك افرع فورعملاو « يقابلا ءاربإلا ًاديقم ضعبلا ليجعت
 . اننيب حلص الف ًادغ ذفنت

 نأ لثم طرشلاب ءاربإلا قيلعت لاقي امع باوج اذه :ش ( طرشلاب ديقتي ام ءاربإلاو (:م

 لطاب يقابلا نم ءيرب تنأف ةئامسمخ يلإ تيدأ ىتم وأ تيدأ اذإ ليفك وأ يرغل لوقي

 ءاربإلا نأ : باوجلا . ًاريدقت وأ ًازئاج ناك فيكف « هب قلعتلا وهو طرشلاب دييقتلاو «قافتالاب

 . طرشلاب ديقتي ام

 نإو هيف بوغرم طورشب ًادیقم ءاربإلا نوکی نآ زوجي ينعي :ش ( هب قلعتی ال ناک ناو ) :م

 هديقم هنإف :ش ( ةلاوحلاك ) :م ءاربإلا ضقتنا طرشلا لاق اذإ ىتح طرشلاب يأ « هب قلعتي ال ناك

 ىلإ نيدلا داعو ةلاوحلا تضقتنا اًسلفم هيلع لاتحملا تام اذإ ىتح « هتمذ نم نيدلا ةمالس طرشب

 جرخنسو ) :م كيلمتلا ىنعم نم هيف امل ًالصأ طرشلاب ءاربإلا قيلعت زوجي نكلو « ليحملا ةمذ

 هلوقب فسوي وبأ هيلع ساق ام باوج ريخأت نم رذعاذه :ش ( ىلاعت هللا ءاش نإ ءاربإلاب ةءادبلا

 ىلإ كتآربأ لاق اذإ ثلاثلاو هلوق دنع هيلع سيقما نيب قرفلا ركذب ىنعي ءاربإلاب أدب اذإ امك

 ۰ . هرخآ

 فلأرخآ ىلع هل نمو هلوق ىلإ هب راش :ش ( ةلأسملا هذهو ):م فنصملا يأ :ش ( لاق ) :م

 . . . رخآ ىلع هل نمو هلوق وهو :ش ( هانرکذ ام : اهدحأ : هوجو یلع ) :م هرخآ ىلإ . . . مهرد

 . هرخآ ىلإ
 يلإ اهعفدت ةئامسمخ ىلع فلألا نم كتحلاص لاق اذإ ) :م يناثلا هجولا يأ :ش ( : يناثلاو ) :م

 رمألا نأ هباوجو « هلاح ىلع كيلع فلألاف ادغ يلإ اهعفدت مل نإ كنأ ىلع لضفلا نم ءيرب تنأو ًادغ

 هجولا يأ :ش (: ثلاثلاو هب لمعيف دييقتلا حيرصب ىتأ هنأل )م عامجإلاب يآ :ش ( لاق ام ىلع

 عقاو هيف ءاربإلاف ًادغ ةئامسمخلا ىنيطعت نأ ىلع فلألا نم ةئامسمخ نم كتأربأ لاق اذإ ) :م ثلاثلا
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 ءاقلطم اضوع حلصي ال ةئامسمخلا ءادأو ء ألوأ ءاربإلا قلطأ هنأل « طعي مل وأ ةئامسمخلا ىطعأ
 ءادأب أدب اذإ ام فالخب . هب ديقتي الف طرشلاب هدييقت يف كشلا عقوف ًاطرش حلصي هنكلو

 ثيح نمو «ًاقلطم عقي اضوع حلصي ال هنإ ثيح نمف « هب ًانورقم لصح ءاربإلا نأل ةئامسمخ

 يلإ دا : لاق اذإ : عبارلاو . اقرتفاف كشلاب قالطإلا تبثي الف ءاًقلطم عقب ال اطرش حلضي هنإ

 دوعي الو ءاربإلا حصي هنأ هباوجو . اتقو ءادألل تقوي ملو لضفلا نم ءيرب كنآ ىلع ةئامسمخ

 هنأل احيحص اضرغ ءادألا نوكي ال اتقو ءادألل تقوي مل امل هنأل « قلطم ءاربإ اذه نأل نيدلا

 فالخب ‹اضوع حلصي الو ةضواعملا ىلع لمحي لب «ديقتي ملف نامزألا قلطم يف هيلع بجاو
 وأ ةئامسمخ يلإ تيدأ نإ : لاق اذإ : سماخلاو . حيحص ضرغ دغلا يف ءادألا نأل « مدقت ام

 قيلعتو احيرص طرشلاب هقلع هنأل « ءاربإلا حصي ال هنأ هيف باوح لاف تيدآ ىتم وآ تیدآ اذإ :لاق

 ىتأ ام هنأل « مدقت ام فالخب « درلاب دنري ىتح ‹ كيلمتلا ىنعم نم اهيف ال لطاب طورشلاب ةءاربلا

 ىتح كلاب كل رقآ ال :رخآل لاق نمو : لاق . هب دييقتلا ىلع لمحف طرشلا حيرصب

 حلصي ال ةئامسمخلا ءادأو ًالوأ ءاربإلا قلطأ هنأل « طعي مل وأ ةئامسمخلا ):م ىلع يأ :ش ( ىطعأ

 الف طرشلاب ) :م ءاربإلا ربتعي يأ :ش ( هديبقت يف كشلا عقوف اطرش حلصي هنكلو ٠ اًقلطم اًتضوع

 . ءادألاب يأ :ش ( هب اًنورقم لصح ءاربإلا نأل « ةئامسمخ ءادأب أدب اذإ ام فالخب « هب ديقتي

 . ةئامسمخلا ءادأب أدب اذإ وأ « ءاربإلاب أدب اذإ ام وهو « ناهجولا يآ :ش ( اقرتفاف كشلاب قالطإلا

 لضفلا نم ءيرب كنأ ىلع ةئامسمخ يلإ دأ :لاق اذإ ):م عبارلا هجولا يأ :ش ( : عبارلاو ) :م

 تقوي مل امل هنأل قلطم ءاربإ اذه نأل « نيدلا دوعي الو ءاربإلا حصي هنأ هباوجو « اًتقو ءادألل تقوي ملو

 ىلع لمحي لب « ديقتي ملف نامزألا قلطم يف هيلع بجاو هنأل « اًحيحص اًضرغ ءادألا نوكي ال اتقو ءادألل

 دأ هلوق يف امك اتقو ءادألل تقو اذإ ام فالخب يأ :ش ( مدقت ام فالخب اًصضوع حلصي الو ةضواعملا

 . ( حيحص ضرغ دغلا يف ءادألا نأل ) :م لضفلا نم اهنم ءيرب كنآ ىلع ةئامسمخ اهنم ًادغ يلإ

 تيدأ اذإ :لاق وأ ةئامسمخ يلإ تيدأ نإ :لاق اذإ ) :م سماخلا هجولا يأ :ش ( :سماخلاو ) :م

 لطاب طورشلاب ةءاربلا قيلعتو « اًحيرص طرشلاب هقلع هنأل ءاربإلا حصي ال هنأ هيف باوحلاف تيدأ ىتم وأ

 ىتأ ام هنأل مدقت ام فالخب « درلاب دتري ىتح كيلمتلا ىنعم نم ) :م ةءاربلا يف يأ :ش ( اهيف امل

 مل قيلعتلاب حرص اذإف « كيلمتلا ىنعمو طاقسإلا ىنعم هيف ءاربإلا نأ ينعي :ش ( طرشلا حيرصب

 كلذك ناك اذإف « طاقسإلاو هبشلا رابتعا حص هب حرصي ملاذإو < كيلمتلا ببسب ارابتعا حصي

 . طرشلاب يأ :ش ( هب دييقتلا ىلع لمحف ) :م
 ىتح كلاب كل رقأ ال رخآل لاق نمو ) :م «ريغصلا عماجل ا »يف دمحم لاق يأ :ش ( لاق ) :م
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 امأ ارس كلذ لاق اذإ ةلأسملا ىنعمو « هركمب سيل هنأل ؛ هيلع زاج لعفف ىنع طحت وأ ىنع هرخؤت

 . هب ذخۇي ةينالع لاق اذإ

 اذه يأ :ش ( هيلع زاج ) :م هنيد نم اًيش طح وأ هنید رخأ :ش ( لعفف ينع طحت وأ ينع هرخؤت

 الو لاحلا يف هتبلاطم نم نكمتي ال ىتح نيدلا بر ىلع زاج طحلا وأ ريخأتلا وهو فرصتلا

 بر نأل يآ :ش ( هنأل ) :م نكمتي - هللا امهمحر - دمحأو يعفاشلا دنعو « هنع طح ام ةبلاطم

 لاق اذإ ةلاسملا ىنعمو ) :م فيلحتلاب وأ ةنيبلا ةماقإب اذه عفد نكي هنأل :ش ( هركمب سيل ):م نيدلا

 هنأل ‹ فالح الب لاحلا يف لاملا عيمجب رقملا ذخوي يأ :ش ( هب ذخؤي ةينالع لاق اذإ امأ ءًارس كلذ

 . قحلاب هنم رارقإ
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 كرتشملا نيدلا يف لصف

 ءاش نإ : رایخلاب هکیرشف ‹ بوث ىلع هبیصن نم امهدحآ حلاصف « نیکیرش نیب نیدلا ناک اذإو
 ‹ نيدلا عبر هكيرش هل نمضي نأ الإ ‹ بوثلا فصن ذخأ ءاش نإو ‹ هفصنب نيدلا هيلع يذلا عبتا
 يف هكراشي نأ هبحاصلف هنم ًائيش امهدحأ ضبق اذإ نينثا نيب كرتشملا نيدلا نأ اذه يف لصألاو

 لصا ىلإ ةعجار ةدايزلا هذهو ‹ ضبقلا ةبقاع رابتعاب نيدلا ةيلام ذإ ‹ ضبقلاب دادزا هنأل ضوبقملا
 كلم ىلع قاب ةكراشملا لبق هنكلو ‹ ةكراشملا قح هلف ةرمشلاو دلولا ةدايزك ريصتف « قحلا

 نيدلا ريغ نيعلا نأل «ضباقلا

 ( كرتشملا نيدلا يف لصف ) :م

 . درفملا ولتي بك رم ا نأل درغملا نع اذه رخأ « كرتشملا نيدلا مكح نايب يف لصف اذه يأ :ش

 عبتا ءاش نإ رایخاب هکیرشف بوث ىلع هبیصن نم امهدحأ حلاصف نوکیرش نیب نیدلا ناک اذإو ) :م
 ظفل اذه :ش ( نيدلا عبر هكيرش هل نمضي نآ الإ بوثلا فصن ذخآ ءاش نإو ‹ هفصنب نيدلا هيلع يذلا

 نيدلا عبر حلاصملا كيرشلا نمض اذإ ينعي « رايخلاب هكيرشف هلوق نم ءانثتسالاو « يرودقلا

 . بوثلا يف ليبس هل نوكي الو نيدلا يف هقح نأل « رايخلا حلاصملا ريغ كيرشلل سيل

 نم امهدحأ حلاصف راد يف نانثا ىعدا اذإ هنأل « نيكيرش نيب نيدلا يف ةلأسملا عضو اغإو

 وأ ًاركنم هيلع ىعدملا ناك ءاوس ءاملعلا نيب فالح الب رخآآلا هكرشي مل لام ىلع رادلا نم هبيصن

 تبثي الف هيلع ىعدملا معز يف ةضواعم تابثإبو « زوجيف ةضواعم رارقإب حلصلا نأل ء ًارقم
 . ةكرشلا تح كيرشلل

 هنم اًئيش امهدحأ ضبق اذإ نينا نيب كرتشملا نيدلا نأ ) :م لصفلا :ش ( اذه يف لصألاو ) :م

 هنوک ببسب ًاريخ دادزا نیدلا نأل يأ :ش ( ضبقلاب دادزا هنأل « ضوبقملا يف هکر اشي نأ هبحاصلف

 فصو ضبقلا لبق نيدلا نأل :ش ( ضبقلا ةبقاع رابتعاب نيدلا ةيلام ذإ ) :م ًادوقنم وأ ًاضوبقم

 فلح ول اذهلو «لامب سيل نيدلا نألو «تافرصتلل ًالباق اعفتنم اتيع راص ضبقلا دعبو «٠ يعرش

 ةعجار ةدايزلا هذهو ) :م . الام راص ضبق امدعبو ثنحي ال سانلا ىلع نويد هلو هل لام ال نآ ىلع

 لبق هنكلو ) :م قحلا لصأ يف :ش ( ةكراشملا قح هلف ةرمثلاو دلولا ةدايزك ريصتف « قحلا لصأ ىلإ

 رمثلاك ضبقلاب نيدلا ةدايز تناك ول لاقي نأ وهو ردقم لاؤس نع باوج اذه :ش ( ةكراشملا

 دلولاو رمثلا يف امك هتكراشم كيرشلا راتخي نآ لبق ضباقلا فرصت زوجي ال نأ يغبني دلولاو
 لبق ضوبقملا نكلو يأ هنكلو « هلاق ام باوجلا ريدقتو . رخآلا نذإ ريغب فرصتلا زوجيال

 نيدلا ريغ نيعلا نأل « ضباقلا كلم ىلع قاب ) :م ضبقلا ةكراشم كيرشلا راتخي نأ يأ « ةكراشملا

۳۲ 



 نیدلاو ‹ هتصح هکیرشل نمضیو هيف هفرصت ذفنی یتح هکلمیف هقح نع الدب هضبق دقو ةقيقح

 كرتسملا لاملا نملو ةدحاو ةقفص ناك اذإ عيبملا نمثك دحتم ببسب اًبجاو نوكي نأ كرتشملا

 يذلا عبتي نأ هل باتكلا ةلأسم يف لوقنف اذه انفرع اذإ ‹ كرتشملا كلهتسملا ةميقو امهنيب ثرىملاو

 ءاش نإو ةكراشملا قح هل نكل هبيصن ضبق ضباقلا نأل « هتمذ يف قاب هبيصن نأل لصألا هيلع

 . كلذ يف هقح نأل ‹ نيدلا عبر هكيرش هل نمضي نأ الإ ةكراشملا قح هل نأل « بوثلا فصن ذخأ

 مث انلق ال ضبق امف هكراشي نأ هکیرشل ناک نیدلا نم هبیصن فصن امهدحآ یفوتسا ولو :لاق

 . ةكرشلا ىلع يقابلا ىقبي نأ دب ال ضوبقملا يف اكرتشا امل امهنأل « يقابلاب ميرغلا ىلع ناعجري
 راص هنأل ؛ نيدلا عبر هنمضي نأ هكيرشل ناك ةعلس نيدلا نم هبيصنب امهدحأ ىرتشا ولو :لاق

 ءًالمك ةصاقملاب هقح ًاضباق

 . ( هتصح هکیرشل نمضیو هيف هفرصت ذفنی یتح هکلمیف هقح نع ًالدب هضبق دقو ةقيقح

 دحتم ببسب ابجاو نوكي نأ كرتشملا نيدلاو ) :م هلوقب كرتشملا نيدلا فنصملا فرع مث :ش

 رخآلاو ةئامسمخب هبيصن امهدحأ عاب ول هنأل « هبديق :ش ( ةدحاو ةقفص ناك اذإ عيبملا نمشك

 نأ رخآلل نكي مل اًثيش امهدحآ ضبق مث فلأب ًادحاو اًحلص هيلع ابتكو ةئامسمخب هبيصن

 يأ :ش ( كرتشملا لالا نمثو ) :م ةقفصلا قرفتك ضباقلا قح يف ةيمستلا قرفت نأل هيف هكراشي

 يآ نينڻالا نيب يأ :ش ( امهنيب روم او ) :م نينثالا نيب كرتشملا لاملا نمث ًضيأ كرتشملا نيدلار

 كلهتسملا ةميقو) :م ثراو هلو نمشلا ضبق لبق تامو اتيع لجر عاب نأب امهنيب ثروملا نمشلاو
 . نيئالا نيب :ش ( كرتشملا

 م انفرعاذإ :لاق لصألا نايب نم - هللا همحر - فنصملا غرف امل :ش ( اذه انفرع اذإ ) :م

 هيلع يذلا عبتي نأ هل ):م يرودقلا يأ :ش ( باتكلا ةلاسم يف لوقنف ) :م هيلع كرتو :ش ( اذه)

 نأل ) :م هيفوتسي ملو :ش ( هتمذ يف قاب هبيصن نأل ) :م نويدملا عبتي نأ تكاسلل يأ :ش ( لصألا

 عبر ردق بولا فصنو :ش ( بوثلا فصن ذخأ ءاش نإو ةكراشملا قح هل نكل هبيصن ضبق ضبإقلا

 فصنلا فصنو نيدلا فصن ردق بوثلا نوكيف نيدلا فصنب هيلع حلوص بولا نأل « نيدلا

 :ش ( كلذ يف هقح نأل « نيدلا عبر هكيرش هل نمضي نأ الإ ةكراشملا قح هل نأل ) :م ةلاحم ال عبر

 . نيدلا يف ناك لصألا يف هقح نأل يأ

 نأ هكيرشل ناك نيدلا نم هبيصن فصن امهدحأ ىفوتسا ولو ):م يرودقلا يآ :ش ( لاق ) :م

 اًيش امهدحأ ضبق اذإ نينثا نيب كرتشملا نيدلا نأ اذه ضبق يأ :ش ( انلق ال ضبق اميف هكراشي

 يف اكرتشا امل امهنأل « يقابلاب ميرغلا ىلع ناعجري مث ) :م ضوبقملا يف هكراشي نأ هبحاصلف هنم

 هبيصنب امهدحأ یرتشا ولو ) :م يرودقلا يآ :ش ( لاق ةكرشلا ىلع يقابلا ىقبي نأ دب ال ضوبقملا

 نم يآ :ش ( المك ةصاقم اب هقح اضباق راص هنأل « نيدلا عبر هنمضي نأ هكيرشل ناك ةعلس نيدلا نم

۳ 



 عفد هانمزلا ولف ةطيطحلاو ضامغإلا ىلع هانبم نأل حلصلا فالخب ‹ ةسكامملا ىلع عيبلا ىنبم نأل

 هنأل عيبلا يف بوثلا ىلع كيرشلل ليبس الو « هانركذ امك ضباقلا ريختيف هب ررضتي نيدلا عبر

 ام عيمج يف ميرغلا عبتي نأ كيرشللو نيدلا نيبو هنمث نيب ةصاقملاب ءافيتسالاو « هدقعب هكلم

 يف ةكراشملا قح هل نكل ةقيقح هبيصن ىفوتسا ضباقلا نأل « هتمذ يف قاب هقح نأل . انركذ

 ‹ هك راشي ال نأ هلف ضوبقملا

 ىلع بجو ةعلس نويدملا نم نيدلا نم هبيصنب ىرتشا امل نيدلا بر نأ اذه نايب . ةطيطح ريغ

 هكيرشل ناك نيدلا فصن ضبق هنأك راصف اصاصق ايقتلاف نويدملا ةمذ يف بجو ام لثم ةمذ ةعلس

 راص هلوق لیلد :ش ( ةسكامملا ىلع عيبلا ىنبم نال )م. اذه اذكف كلذ نم هتصحب هيلع عجري نأ

 ةعلس ىلع هبيصن نم حلاص اذإ ام ينعي :ش ( حلصلا فالخب) :م المك ةصاقملاب هقح ًاضباق

 عبر هيلإ عفد ءاش نإو « بولا فصن هيلإ عفد ءاش نإ رايخ اب حلاصملا نوكي ثيح الثم بوثلاك

 حلصلا ىنبم يأ :ش ( هانبم نأل ) :م رايخ الب نيدلا عبر هيلإ يدؤي نأ همزلي :رفز دنعو . نيدلا
 نع هأربأ حلصلاب حلاصملا ناكف « ةحبارم هعيب كليب ال اذهو :ش ( ةطيطحلاو ضامغإلا ىلع ) :م

 هنأل :ش (هب) :م حلاصملا يأ :ش ( ررضتي نيدلا عبر عفد هانمزلأ ولف ) :م ضعبلا ضبقو هقح ضعب

 ىلإ هب راشأ :ش ( هانرکذ امک ضباقلا ريختيف ) :م كلذك ناك اذإف « المك نيدلا فصن فوتسي مل

 ليبس الو) :م نيدلا عبر تكاسلل ضباقلا نمضي نأ الإ يأ « هكيرش هل نمضي نأ الإ هلوق

 ابوث نيدلا نم هبيصن ىرتشا يذلا نأل يأ :ش ( هدقعب هكلم هنأل ‹ عيبلا يف بولا ىلع كيرشلل

 . نيدلا ببسب ال عيبلا دقعب هكلم

 ةروص يف ىقبي عيبلا يف بولا ىلع ليبس تكاسلا كيرشلل نوكيال : يزارتألا لاقو

 ‹ ضباقلا كلم ىلع بوثلا نأل « زاج بوثلا يف ةكرشلا ىلع اقفتا ول اذه عم نكلو « ءارشلا

 . بوثلا فصن هنم عاب هنأك راص كلذب وه يضرو هفصن تكاسلا كيرشلا ىلإ ملس اذإف

 ناك امنإ هدقعب هكلم نأ به لاقيامع باوج <« عفرلاب :ش ( ةصاقملاب ءافيتسالاو ) :م

 ءافيتسالا لاقي نأ باوجلا ريدقتو . ضوبقملا يف كارتشالا يضتقي كلذو « كرتشم نيد ضعبب

 ال صاحل ا هنيد نيبو يأ :ش ( نيدلا نيبو هنمث نيب ):م صصاقتلاب كيرشلا ءافيتسا يأ ةصاقملاب

 .بوثلا ىلع ليبس تكاسلا كيرشلل نوكي الف « كرتشم نيدب

 نويدملا عابتا تكاسلا كيرشللو يأ :ش ( انركذ ام عيمج يف ميرغلا عبتي نأ كيرشللو ) :م

 ءارش ةروصو «ريناندلا وأ مهاردلا نم نيدلا ذخآ ةروصو بوثلا ىلع حلصلا ةروص يف ةصح

 :م نويدملا ةمذ يف يأ :ش ( هتمذ يف قاب ) :م تكاسلا قح نأل يأ :ش ( هقح نأل ) :م ةعلسلا

 ال ينعي :ش ( هكراشي ال نأ هلف ضوبقملا يف ةكراشملا قح هل نكل « ةقيقح هبيصن ىفوتسا ضباقلا نأل)

 . ةكراشملا همزلي

۳€ 



 هل ملسيل ميلستلاب يضر اغلإ هنال « ضباقلا كراشي نأ هل ميرغلا ىلع ام ىوت مث ضبق ام ملس ولف
 كيرشلا هيلع عجري مل لبق نم هيلع ناك نيدب ةصاقملا تعقو ولو . ملسي ملو ميرغلا ةمذ يف ام
 هأربأ ولو . ضبقب سیلو فالتإ هنأل ‹ كلذكف هبيصن نع هأربأ ولو . ضتقم ال هبيصنب ضاق هنأل

 دنع حص هبيصن نع امهدحأ رخأ ولو . ماهسلا نم ىقبب ام ىلع يقابلا ةمسق تناك ضعبلا نع
 نيدلا ةمسق ىلإ يدؤي هنأل؛ امهدنع حصي الو قلطملا ءاربإلاب ًارابتعا -هللا همحر - فسوي يبأ

 . ضبقلا لبق

 وهو هضبق ام ضباقلل يآ هل تكاسلا كيرشلا ملس ولف يأ :ش ( ضبق ام هل ملس ولف ,) :م
 :ش ( ميرغلا ىلع ام ىوت مث ):م ريناندلا وأ مهاردلا رآ يرتشملا بوث وأ حلصلا لدب يذلا بوثلا

 (ملسي ملو ميرغلا ةمذ يف ام هل ملسيل ميلستلاب يضر اغنإ هنأل ضباقلا كراشي نأ هل ) :م اًسلفم تام نأب

 امك عجريف ملسي مل ىوت اذإف « ميرغلا ةمذ يف ام ةمالس ءاجر ىلع ميلستلاب يضر امنإ ينعي :ش

 . ليحملا ىلع هل لاتحملا عج ريف اًسلفم هيلع لاتحيل تام اذإ ةلاوحلا يف

 يأ :ش ( لبق نم ) :م نيكيرشلا دحأ ىلع يأ :ش ( هيلع ناك نيدب ةصاقملا تعقو ولف ) :م

 م كرتشملا نيدلا توبث لبق اًقح هيلع نويدملل نأ نيكيرشلا دحأ رقآ نأب كرتشملا نيدلا لبق نم

 ال) :م هبيصن هیدؤم يأ :ش ( هبیصنب ضاق ) :م ضباقلا نأل يأ :ش ( هنأل كيرشلا هيلع عجري مل)

 . هءايلوأ ىلع ءاضق ريصي نينيدلا رخأ امل هنيد فوتسم ال يأ :ش (ضتقم

 :م نيدلا نم هبيصن نع نويدملا نيكيرشلا دحأ ًأربأ ول يأ :ش ( هبيصن نع هأربأ ولو ) :م

 ءاربإلا نأل يأ :ش ( ضبقب سيلو فالتإ هنأل ):م هكيرش ىلع عجري مل يأ :ش ( كلذكف)

 هأربأ ول يأ :ش ( ضعبلا نع هأربأ ولو ) :م هيلع عجري الف ةءاربلاب ءيش هل دزي ملف هبيصن فالتإ

 ام ىلع ):م نيدلا يقاب يأ :ش ( يقابلا ةمسق تناك ) :م هبيصن ضعب نع نويدملا نيكيرشلا دحأ

 نيدلاو هنيد فصن نعامهدحأ أربأ اذإ امك نيدلا نم اهماهس نم يأ :ش ( ماهسلا نم ىقبي

 :ش ( هبيصن نعامهدحأ رخأ ولو ) :م. مهارد سمخب ةبلاطملا يرتشملل نوكي امهرد نورشع

 - هللا همحر - فسوي يبأ دنع حص ) :م هبيصن نع نويدلا نع ةبلاطملا نيكيرشلا دحأ رخ ول يأ

 همحر - دمحمو - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع يأ :ش ( امهدنع حصي الو قلطملا ءاربإلاب ًارابتعا

 تاياور ةماعل فلاخم اذه يف - هللا همحر - ةفينح يبأ عم - هللا همحر - دمحم ركذو « - هللا

 همحر - دمحم لوق اهيف روكذملا نإف « اهريغو «حاضيإلا»و «رارسألا»و «طوسبملا» يف بتكلا

 ةفينح يبأ باب يف ةموظنملا يف روهشم اذكه فالخلاو « - هللا همحر - فسوي يبأ عم - هللا

 . لطب ًارهش ًالجؤم هبيصن لعج دق اذه «نينثا نيب نيدلاو اهيف لاق ثيح هیبحاصل اًقالخ

 نع نيكيرشلا دحأ ريخأت نأل يأ :ش ( هنأل) :م رصحلاو «فلتخملا» يف فالخلا ركذ اذكو

 كيلمت هيف نوكيف كيلمتلا ىنعم ةمسقلا يف نأل :ش ( ضبقلا لبق نيدلا ةمسق ىلإ يدؤي ) :م هبيصن

۳o 



 هبیصنب راجئتسالاو ‹ ضبق وهف هدي يف كلهو ًادساف ءارش هارتشا وأ هنم ًانيع امهدحأ بصغ ولو

 هب جوزتلاو -هللا همحر- فسوي يبأل افالخ -هللا همحر- دمحم دنع قارحإلا اذكو . ضبق

 نيكيرشلا نيب ملسلا ناك اذإو : لاق ‹ دمعلا ةيانج نع هيلع حلصلا اذكو ةياورلا رهاظ يف فالتإ

 ىلع هبيصن نع امهدحأ حلاصف

 . نيدلا هيلع لصحي نم ىلع ريغ نم نيدلا

 وأ) :م نويدملا نم اتيع نيكيرشلا دحأ بصغ ولو يأ :ش ( هنم اًنيع امهدحأ بصغ ولو ) :م

 م كرتشملا نيدلا نم هبيصن ضبق يأ :ش ( ضبق وهف هدي يف كلهو ًادساف ءارش هارتشا

 ضبقو نيدلا نم هبيصنب اراد نويدملا نم امهدحأ رجأتسا نأب :ش ( ضبق هبيصنب راجئتسالاو)

 اهنكسو ميرغلا نم اراد هبيصن رجأتسا : « طوسبملا» يفو . نيدلا عبر هنم ذخأي نأ تكاسلل ناك

 ةئامسمخب رجأتسا اذإ اذه دمحم نع ةعامس نبا ىورو « هبيصن فصنب هيلع كيرشلا عجري
 . ءيشب هيلع رخآلا عجري ال نيدلا نم هتصحب رجأتسا ول امأ « اقلطم

 ول يأ :ش ( - هللا همحر - فسوي يبأل اًقالخ - هللا همحر - دمحم دنع قارحإلا اذكو ) م

 همحر - دمحم دنعف نيدلا فصن وهو قرحملا بيصن يواسي وهو نويدملا بوث امهدحأ قرحأ
 نومضم لال فالتإ قارحإلا نأل « نيدلا عبرب هبلاطي نأ تكاسلل تبثي ىتح ضبق اذه - هللا

 اذهو ايضتقم قرحملا لعجيف « ةصاقملا قيرطب هبيصنب اًيضار اًقداص نويدملاو « بصغلاك نوكيف

 نيدلا عبرب هنمضي تكاسلا نإف هقرحأ مث بوثلا ذخأ اذإ امآ ٠ بولا ىلع رانلا ىقلأ اذإ

 جوزتلاو) :م عنص اب هبيصن فلتم هنأل ءيشب هيلع عجري ال - هللا همحر - فسوي وبأ لاقو

 نوكي ال اهيلع امهل نيد نم هبيصنب ةأرما نيدلا يبر دحأ جوزت اذإ ينعي « هبيصنب يأ :ش ( هب
 يبأ نع رشب ةياور نع هب زرتحا :ش ( ةياورلا رهاظ يف فالتإ ) :م وه لب « نيدلل اًسضبق كلذ

 مل هنأ رهاظلا هجو . ةصاقملا قيرطب ضبقلا عقو ول هقح فصنب عجري هنأ - هللا همحر - فسوي

 امك راصف « ةدايزلا ىنعم رهظي ملف ةكرشلا لمتحي ال عضبلا ذإ هيف ةكراشملا هنكي ءيش هل ملسي

 .ًأربأ ول

 دحأ ىنج نأب ضبق ال فالتإ وهاذكو يأ :ش ( دمعلا ةيانج نع هيلع حلصلا اذكو ) :م

 ‹ عجري أطخلا ةيانج يف نأل « دمعلا ةيانجب ليقو . سفنلا نود اميف المع نويدملا ىلع نيكيرشلا

 عجري مل هتصح ىلع هحلاصف هحضوم بولطملا حش ولو :لاقف اًقلطم ؛حاضيإلا يف ركذ نكلو

 . حاكنلا ةلزنب ةحضوملا نع حلصلا نأل «ءيشب هكيرش

 ىلع هبيصن نع امهدحأ حلاصف نيكيرش نيب ملسلا ناك اذإو (:م يرردقلا يأ :ش ( لاق ) :م

۳٢ 



 حلصلا زوجي فسوي وبأ لاقو . -هللا امهمحر-دمحمو ةفينح يبأ دنع زجي مل لالا سأر

 هبيصن يف زاج ول هنآ امهلو.هيصن يف امهدحأ لاقأف ًادبع ايرتشا اذإ ابو « نويدلا رئاسب ًارابتعا

 ءارش فالخب ‹ رخآلا ةزاجإ نم دب ال امهبيلصن ىف زاج ولو «ةمذلا ىف نيدلا ةمسق نوكي ةصاخ

 هنألو ‹ هعفرب امهدحأ درفتي الف امهب ماق دقعلاو دقعلاب ابجاو راص هيف ملسمل نأل اذهو « نيعلا

 دوع ىلإ يدؤيف كلذب هيلع نم ىلع حلاصملا عجر هيف هكراش اذإف ‹ ضوبقملا يف هكراشل زاج ول

 لوألا هجولا ىلعف هاطلخ دق انوكي مل نإف « لالا سأر اطلخ اذإ اذه : اولاق ٠ هطوقس دعب ملسلا

 . قافنالا ىلع وه يناثلا هجولا ىلعو « فالخلا ىلع وه

 رئاسب ًآرابتعا حلصلا زوجي : فسوي وبأ لاقو - هللا امهمحر - دمحمو ةفينح يبأ دنع زجي مل لالا سأر

 كلم نألو رخآلا ىضر نودب زوجي هنإف :ش ( هبيصن يف امهدحأ لاقأف ًادبع ايرتشا اذإ ابو نويدلا

 . خسفلاب هدرفت زاجف « رخآلا نع ًازاتم امهنم دحاو لك

 زاج ول ) :م امهدحأ حلصلا نأ يأ :ش ( هنآ ) :م دمحمو ةفينح يبألو يأ :ش ( امهلو ) :م

 الإ رهظت ال هبيصن ةموصخ نأل « ضبقلا لبق :ش ( ةمذلا يف نيدلا ةمسق نوكي ةصاخ هبيصن يف

 امهبيصن يف ) :م حلصلا يأ :ش ( زاج ولو ) :م اهنالطب مدقت دقو ةمسقلاب الإ زييمت الوزييمتلاب

 يبأ سايق نع باوج اذه :ش (نيعلا ءارش فالخب) :م دجوي ملو :ش( رخآلا ةزاجإ نم دبال

 :ش ( دقعلاب اًبجاو راص هيف ملسملا نأل اذهو ) :م : هلوقب هنيبو « دبعلا ءارش ىلع عزانتملا فسوي

 (هنألو ) :م امهب مئاقلا دقعلا عفرب يأ :ش ( هعفرب امهدحأ درفتي الف امهب ماق دقعلاو) :م هب اتباث يأ

 يف ) :م رخالا كيرشلا :ش ( هكراشل زاج ول ):م روكذملا حلصلا نألو يأ هل رخآ ليلد :ش

 نم يأ :ش ( كلذب هيلع نم ىلع حلاصملا عجر هيف هكراش اذإف ) :م لالا سأر نع :ش ( ضوبقملا

 اطقاس ناك دقو ردقلا كلذ هل ملسي مل ثيح كيرشلا هضبق يذلا هيف ملسملا نم ردقلاب هيلع

 . هتوبث هيفن نم مزلي هنأل لطاب كلذو :ش ( هطوقس دعب ملسلا دوع ىلإ يدؤيف) :م حلصلاب

 اطلخ اذإ) :م فالحلا اذه يأ :ش ( اذه ) :م انخياشم نم نورخأتملا لاق يأ :ش ( اولاق ) :م

 :ش (لوألا هجولا ىلعف هاطلخ دق انوكي مل نإف ) :م امهنيب اكرتشم لام لا سأر ناكو :ش ( لالا سار

 م روكذملا :ش (فالخلا ىلع وه ) :م ةمذلا يف نيدلا ةمسق موزل يهو « ىلوألا ةتكنلا هب دارأ

 ىلإ . . .هكراشل زاج ول هنألو هلوق :ش (وه) :م ةيناثلا ةتكنلا هب دارأ :ش ( يناثلا هجولا ىلعو)

 لالا سأر نأل هلام سأر ىلع قافتالا ىلع امهدحأ حلص حص يأ :ش ( قافتالا ىلع ) :م هرخآ

 لام هنأل هيف هل قح ال هنأل « هيف هکراشی نأ هکیرشل نکی مل هبحاص هضبقو اًطولخم نکی مل اذإ

 . ريغلا

FF 
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 جراختلا يف لصف
 ضورع وأ راقع ةكرتلاو هايإ هوطعأ لاب اهنم مهدحأ اوجرخأف ةثرو نيب ةكرتلا تناك اذإو : لاق

 هللا يضر- نامثع رثأ هیفو ًاعیب هحیحصت نکمأ هنأل ؛ًاریشک وأ هایإ هوطعأ ام ناک ًالیلق زاج

 عبر نع - هنع هللا يضر - فوع نب نمحرلا دبع ةأرما ةيعجشألا رضامت حلاص هنإف -هنع

 هوطعأف ًابهذ ناك وأ « اًهذ هوطعاأف ةضف ةكرتلا تناك نإو : لاق « رايد فلأ نينامث ىلع اهنمل

 ‹ سلجملا يف ضباقتلا ربتعيو يواستلا ربتعي الف سنجلا فالخب سنجلا عيب هنأل ؛ كلذك وهف ةضف

 ًادحاج ناك نإ ةكرتلا ةيقب هدي يف يذلا نأ ريغ فرص هنأل

 ( جراختلا يف لصف ) :م

 ةقفرلا نم دحاو لك جارخإ : ةغل جراختلاو . جراختلا مكح نايب يف لصف اذه يأ :ش

 هقحتسي امع ةثرولا ضعب جارخإ : اعرشو « «حاحصلا» يف اذك « هبحاص ةقفن ردق ىلع ةقفن

 نوكت ال نأ هطرشو « هريغ ىضر دنع ةثرولا نم جراخلا بلط هببسو هيلإ عفدي لامب ةكرتلا يف
 ‹ سنجلا كلذ نم هبيصن نم رثكأ هاطعأ ام نوكي نأو « اهضعب را د نیلا لوخشم ةكرعل

 . حلصلا دنع سنج يأ نم اهنأب ةمولعم ةكرتلا نايعأ نوكت نأ اًضيأ ضعبلا دنع هطرشو

 هوطعأ لامب اهنم مهدحأ اوجرخاف ةثرو نيب ةكرتلا تناك اذإو ):م يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 وأ راقع ةكرتلاو : هلوقب ديق :ش ( آريثك وأ هايإ هوطعأ ام ناك ًاليلق زاج ضورع وأ راقع ةكرتلاو هايإ

 :ش ( اًعيب هحيحصت نكمأ هنأل ) :م اذه دعب اهمكح ءيجي ةضف وأ اًبهذ تناك اذإ اهنأل ؛ ضورع

 ال ةنومضملا ريغ نايعألا نع ءاربإلا نأل « هبيصن نم داز امع ءاربإلا نود زاوجل هيف عيبلا نيعت اغنإ

 هنإف - هنع هللا يضر - نامثع رثأ ):م جراختلا زاوج يفو يأ :ش ( هيفو ) :م عيبلا نيعتف حصي

 فلأ نينامث ىلع اهنمث عبر نع - هنع هللا يض ر- فوع نب نمحرلا دبع ةأرما ةيعجشألا رضامت حلاص

 ةنييع نبأ انربخأ عويبلا يف هفنصم يف قازرلا دبع ىورو . ظفللا اذهب بيرغ اذه :ش ( رانيد

 ثلث نم هلهأ اهجرخأ - اهنع هللا يضر - فوع نب نمحرلادبع ةأرما نأ رانيد نب ورمع نع

 . ” هرد فلأ نينامثو ةثالثب نمشلا

 يأ :ش ( ابهذ ناك وأ ابهذ هوطعأف ةضف ةكرتلا تناك نإو ):م يرودقلا يأ :ش ( لاق ) م

 ًاريثك وأ هوطعأ ام ناك ًاليلق زاج ينعي :ش ( كلذك وهف ةضف هوطعاأف ) :م اًبهذ ةكرتلا تناك وأ

 نأ ريغ فرص هنأل « سلجلا يف ضباقتلا ربتعيو يواستلا ربتعي الف سنجلا فالخب « سنجلا عيب هنأل ) :م

 يأ :ش ( ادا اک نإ ا لا یت ) :م هدي يف يذلا ثراولا نأ ريغ يأ :ش ( هدي يف يذلا

 نع نب نم ي نب نمحرلادبع ةأرما نأ رانيد نب ورمع ¿ ةنييع نبا قيرط نم (۲۸۹ /۸) فنصملا ىف قازرلا دبع هاور (۱)

 . مهرد فلأ نينامثو ةثالثب نمثلا ثلث نم هلهأ اهجرخأ فوع
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 ديدجت نم دب ال أرقم ناك نإو ‹ حلصلا ضبق نع بونيف نامض ضبق هنأل ضبقلا كلذب ىفتكي
 ‹ كلذ ريغو ةضفو اًبهذ ةكرتلا تناك نإو . حلصلا ضبق نع بوني الف ةنامأ ضبق هنأل « ضبقلا

 ىتح ‹ سنجلا كلذ نم هبيصن نم رثكأ هوطعأ ام نوكي نأ دب الف « بهذ وأ ةضف ىلع هوحلاصف

 لباقي اميف ضباقتلا نم دب الو « ابرلا نع ازارتحا ةكرتلا ةيقب نم هقحب ةدايزلاو هلثمب هبيصن نوكي
 ًاقلطم زاج اضرع حلصلا لدب ناك ولو . ردقلا اذه يف فرص هنأل ةضفلاو بهذلا نم هبيصن

 حلصلا زاج اضيأ ريناندو مهارد حلصلا لدبو ريناندو مهارد ةكرتلا يف ناك ولو . ابرلا مدعل

 : لاق . فرصلل ضباقتلا طرتشي نكل « عيبلا يف امك سنجلا فالخ ىلإ سنجلل افرص ناك امفيك

 نوكيو هنع حلاصملا اوجرخي نأ ىلع حلصلا يف هولخدأف سانلا ىلع نيد ةكرتلا يف ناك نإو

 ؛ لطاب حلصلاف مهل نيدلا

 م ضبقلا ديدجت ىلإ جاتحي ال ينعي قباسلا ضبقلا يأ :ش ( ضبقلا كلذب ىفتكي ) :م ةكرتلا

 . هلثم هنأل نامض ضبق وهو :ش ( حلصلا ضبق نع بونيف نامض ضبق هنأل)

 نم دبال ) :م ةكرتلاب يأ :ش ( رقم ):م ةكرتلا ةيقب هدي يف يذلا يأ :ش ( ناك نإو ) :م

 ديدجت نم دبالف ًارقم ناك نإ هنأل :ش ( حلصلا ضبق نع بوني الف ةنامأ ضبق هنأل « ضبقلا ديدجت

 نع بوني الف ةنامأ ضبق هضبق نأل « هضبق نم هيف نكمتي نأ ىلإ ءاهتنالاب ةيلختلاب ضبقلا
 نإو « ضرألا بانم امهدحأ بان اًتامض وأ ةنامأ اسناجت اذإ ضبقلا نأ لصألاو نامضلا ضبق

 . سكعني الو ةنامألا ضبق نع نامضلا ضبق نب افلتخا

 ام نوكي نأ دب الف بهذ وأ ةضف ىلع هوحلاصف كلذ ريغو ةضفو اًبهذ ةكرتلا تناك نإ و ) :م

 نع ازارتحا ةكر تلا ةيقب نم هقحب ةدايزلاو هلثمب هبيصن نوكي ىتح سنجلا كلذ نم هبيصن نم رثكأ هوطعأ

 لدب ناك ولو . ردقلا اذه يف فرص هنأل « ةضفلاو بهذلا نم هبيصن لباقي اميف ضباقتلا نم دب الو ابرلا

 ابرلا مزلي ال هنأل رثك وأ حلصلا لدب لق وه زاج ينعي :ش ( ابرلا مدعل اًقلطم زاج اًضرع حلصلا
 . فرصب سيل هنأل « اًضيأ ضباقتلا هيف طرتشي الو

 ) ناك امفيك حلصلا زاج اًضبأ ريناندو مهارد حلصلا لدبو ريئاندو مهارد ةكرتلا يف ناك ولو (:م

 اًئرص ) :م رثك وأ حلصلا لدب لق كلذ ىلع ةدايزلاو سنجلا يف يواستلا طارتشا الب ينعي :ش

 سنجلا فرصي ثيح :ش ( عيبلا يفامك ) :م دقعلل اًحيحصت :ش ( سنجلا فالخ ىلإ سنجلل

 . اًفرص هنوك لجأل يأ :ش ( فرصلل ضباقتلا طرتشي نكل ) م ابرلا نع ًازرحت سنجلا فالخ ىلإ

 ( حلصلا يف هولخداف سانلا ىلع نيد ةكرتلا يف ناك نإو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ةغيص ىلع ماللا رسكب :ش ( حلاصملا اوجرخي نأ ىلع ) :م حلصلا يف نيدلا اولخدأ يأ :ش

 لكلا يف يأ :ش ( لطاب حلصلاف مهل نيدلا نوكيو ) :م نيدلا نع يأ :ش ( هنع ) :م لعافلا مسا
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 الو هنم ءامرغلا أربي نأ اوطرش نإو . حلاصملا ةصحوهو هيلع نم ريغ نم نيدلا كيلمت هيف نأل

 وهو نيدلا هيلع نمم نيدلا كيلمت وه وأ طاقسإ هنأل ؛ زئاج حلصلاف حلاصملا بيصنب مهيلع عجري

 ةيقبل ررض نيهجولا يفو .نيعربتم هبيصن ءاضق اولجعي نأ ىرخأو . زاوجلا ةليح هذهو « زئاج

 ىلع مهليحيو نيدلا ءارو امع اوحلاصيو هبيصن رادقم حلاصملااوضرقي نأ هجوألاو ‹ ةثرولا
 ىلع حلصلاو ةمولعم ريغ اهنايعأو نيد ةكرتلا يف نكي مل ولو « ءامرغلا نم هبيصن ءافيتسا

 ‹ ةهبشلا ةهبش هنأل زوجي ليقو « ابرلا لامتحال زوجي ال : ليق نوزوملاو ليكم ا

 (حلاصملا ةصح وهو ):م نيدلا يأ :ش ( هيلع نم ريغ نم نيدلا كيلمت هيف نأل ) :م نيدلاو نيعلا يف

 .ماللا رسكب حلاصملا ةصح هيلع نم ريغ نم نيدلا كيلمت يأ :ش

 هبيصن نم حلاصملا أربي نأ ةثرولا طرش اذإ ينعي :ش ( هنم ءامرغلا أربي نأ اوطرش نإو ) :م

 ءامرغلا ىلع يأ :ش ( مهيلع ):م ةثرولا يأ :ش ( عجريالو ) :م نويدملا مهو ءامرغلا نيد نم
 كيلمت وه وأ ):م نويدملا ةمذ نم طاقسإ يأ :ش ( طاقسإ هنأل زئاج حلصلاف حلاصملا بيصنب) :م

 (اولجعي نأ) :م ىرخأ ةليحو يأ :ش ( ىرخأو زاوجلا ةليح هذهو « زئاج وهو نيدلا هيلع نم نيدلا
 يفو « نيعربتم ) :م مهنوك لاح نيدلا نم حلاصملا بيصن يأ :ش ( هبيصن ءاضق ):م ةثرولا :ش

 يفو .ءامرغلا ىلع عوجرلا نم مهنكمت مدعلف لوألا هجولا يف امأ :ش ( ةثرولا ةيقبل ررض نيهجولا

 . نيدلا نم ريخ دقنلاو « ةئيسن وه يذلا نيدلا ةلباقب مهيلع دقنلا موزل يناثلا هجولا

 م نيدلا نم :ش ( هبيصن رادقم حلاصملا اوضرقي نأ ) :م زاوج يف يأ :ش ( هجوألاو ) :م

 نم هبيصن ءافيتسا ىلع ) :م ةثرولا حلاصملا ليحيو يأ :ش ( مهليحيو نيدلا ءارو امع اوحلاصيو)

 اهنايعأو نيد ةكرتلا يف نكي مل ولو ):م «ليحلا» هباتك يف هج ولا اذه فاصخلا ركذو . :ش ( ءامرغلا

 مل اذإ ينعي «ىرودقلا ةلأسم ىلع اعيرفت اذه ركذ :ش ( نوزوملاو ليكملا ىلع حلصلاو ةمولعم ريغ

 نم ةثرولا ضعب حلاصف ةمولعم تسيل ةكرتلا نايعأ نكلو سانلا ىلع نيد ةكرشلا يف نكي
 ؟ ال مآ حلصلا اذه زوجي لهف « رفصلاو ديدحلاك ينزوو ريعشلاو ةطنحلاك يليك ىلع هبيصن

 يليك ةكرتلا يف نوكي نأ زوجي هنأل :ش ( ابرلا لامتحال زوجي ال :ليق ) :م . هيف خياشملا فلتحخا

 نم حلصلا لدب ىلع داز ام نأل « لقأ وأ كلذ يلاثم نم حلاصملا بيصن لثم حلصلا لدبو ينزوو

 . ابر نوكي حلاصملا بيصن

 ول هنأل كلذو ةهبشلا ةهبش ال ةهبشلا ربتعملا انإو :ش ( ةهبشلا ةهبش هنأل زوجي ليقو ) م

 ملعي ملاذإف ‹ ةهبش نوكي حلاصملا بيصن نم حلصلا لدب ردق لهج نكلو ةكرتلا نايعأ ملع

 ال نأ لمتحيو « ينزوو يليك ةكرتلا يف نوكي نأ لمتحي هنأل ةهبشلا ةهبش نوكي ةكرتلا نايعأ

 ىواتف» يفو . يناودنهلا رفعج وبأ وه زاوجل اب لئاقلاو « ينانيغرملا زاوجلا مدعب لئاقلاو « نركي
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 ذإ ءًاعيب هنوكل زوجي ال ليق « ةمولعم ريغ نايعأ اهنكل نوزوملاو ليكملا ريغ ةكرتلا تناكولو
 نم ةيقبلا دي يف هنع حلاصملا مايقل ةعزانملا ىلإ يضفت ال اهنأل زوجي هنأ حصألاو نيع هنع حلاصملا

 اهكلمتي مل ةكرتلا نأل ‹ ةمسقلا الو حلصلا زوجي ال قرغتسم نيد تيملا ىلع ناك نإو « ةثرولا

 ولو ‹ تيم ا ةجاح مدقتف هنيد اوضقي مل ام اوحلاصي نأ يغبني ال اقرغتسم نكي مل نإو « ثراولا

 . سايق زوجتو اناسحتسا زوجت ال اهنأ ةمسقلا يف يخركلا ركذو .زوجی اولاق اولعف

 نايعأ اهنكل نوزوملاو ليكم ا ريغ ةكرتلا تناك ولو ) :م . رفعج وبأ هلاق ام حيحصلاو : «ناخ يضاق

 عيبو :ش ( نيع هنع حلاصملا ذإ ) :م اعيب حلصلا نوكل يأ :ش ( اًعيب هنوكل زوجي ال ليق ةمولعم ريغ

 همحر - دمحأ لاق هبو :ش ( زوجي هنأ حصألاو) :م يعفاشلا بهذم سايق وهو حلصي ال لوهجللا

 نع ةيقبلا دي يف هنع حلاصملا مايقل ةعزانملا ىلإ يضفت ال ):م ةلاهجلا نأ يأ :ش ( اهنأل ) :م - هللا

 نيد تيملا ىلع ناك نإو ) :م . حلصلا لدب لباقم حلاصملا نم رخآ اًئيش اوبلطي الو :ش ( ةثرولا

 هجو يف يعفاشلا لاق هبو :ش ( ثراولا اهكلمتي مل ةكرتلا نأل « ةمسقلا الو حلصلا زوجي ال قرغتسم

 ام اوحخلاصي نأ يغبني ال ):م ةكرتلل اًقرغتسم نيدلا نكي مل نإو يأ :ش ( اًقرغتسم نکی مل نِإو ) :م

 نأل زاج :ش ( زوجي اولاق اولعف ولو « تيما ةجاح مدقتف ) :م تيملا نيد يأ :ش (هنيد اوضقي مل

 زوجت ال اهنأ ةمسقلا يف يخركلا ركذو ):م . هجو يف يعفاشلا لاق هبو ثرإلا عني ال ليلقلا

 ىلإ هتبسن ريغ نم ناسحتسالاو سايقلا : «ةريخذلا» يف ركذو :ش (اًسايق زوجتو اًئاسحتسا

 نآ سايقلاف قرغتسم ريغ نيدلا ناك اذإ : هيفو « مالسإلا خيش طوسبم» يف اذكهو « يخركلا

 يقابلا مسقيو ءامرغلل نيدلا ردق سبحي : «ناسحتسالا» يفو «لكلا فقوي نكلو مسقيال

 نأ سايقلاف « ال مأ ةكرتلا يف ثراولا كلم عنيي له اًقرغتسم نكي مل اذإ نيدلا نأ ىلع ءانب مهنيب

 ثروملا ناك ول ىتح عني ال : «ناسحتسالا» يفو نيدلاب لوغشم وهو الإ ءزج نم ام نأل « عنيي

 ملعأ هللاو نيدلا ليلق نع ةكرتلا ولخت ال ذإ « ثراولا نع ةرورضلل اًفن اهؤطو لح ةيراج

 . باوصلاب
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 ةيراضطملا باتك

 ‹ هلمعو هيعسب حبرلا قحتسي يب براضملا نأل ‹ هب يمس ‹ ضرألا يف برضلا نم ةقتشم ةبراضملا

 ي فرصا نع يش الاب يتخ نيب ستا ناف اهل جالل ةعورشم يهو

 ( ةبراضملا باتك ) :م

 امأ . حابرتسالا ىلع لمتشم امهنمًالك نإ ثيح نم نيباتكلا نيب ةبسانملا هجو :ش

 ناك ءاوس « حبرتسم هيلع ىعدملا يعس حلاصملا نإف حلصلا امأو « اذه ىلع اهانبم نإف ةبراضملا

 . توكس نع وأ راكنإ نع وأ رارقإ نع حلصلا

 ريسلا وهو :ش ( ضرألا يف برضلا نم ةقتشم ) :م ةلعافم نزو ىلع :ش ( ةبراضملا ) :م

 . ٠١( ةيآلا : لمزملا) 4 ضرألا يف نوبرضي نورخآو # : لجو زع هللا لاق ءاهيف

 اًبلط اًبلاغ ضرألا يف ريسي براضملا نأل دقعلا اذه يمس ةراجتلل رفسلا برضلاب ينعأ

 . حبرلل

 بحاصو « عطقلا وهو ضرقلا نم اقتشم اًضارقو ةضواعم دقعلا اذه ةنيدملا لهأ ةيمستو
 اذه راتخاو ‹ دقعلااذهب لماعلل هيف فرصتلا لعجيو هفرصت نع لاملا نم ًأردق عطقي لاما

 . باتكلا ةقفاومل ةبراضملا ظفل انباحصأ راتخاو ضارقلا باتك : اولاقو « ةثالثلا ةمئألا باحصأ

 م اطرش ام ىلع امهنيب حبرلا نوكيل هيف فرصتي نم ىلإ لاملا ةراعإ يه : حالطصالا يفو

 نأل) :م ظفالا اذهب ةيراضملا دنع يمس يآ دقملا رابتعاب نيعضولا يف ريمضلا ركذ :ش ( هب يمس)

 هيعسب حبرلا قحتسي ال براضملا نأل « ةشقانم هيفو :ش ( هلمعو هيعسب حبرلا قحتسي براضلملا

 نأل لاقي نأ هجوما مالكلاو « اًئيش قحتسيال حبر رهظي ملو لمعو ىعس ول ىتح هلمعو

 . انركذ امك حبرلل ًابلط ضرألا يف ريسي براضلملا

 فرصتلا نم عونلا اذه نايب ةيعورشم ىلإ اذهب راشأ :ش ( اهيلإ ةجاحلل ةعورشم يهو ) :م

 : لمزملا) ( هللا لضف نم نوغتبي ضرألا يف نوبرضي نورخآو  ىلاعت هلوق وهو : باتكلاب كلذو

 . يتأي ام ىلع ةنسلابو « ةراجتلل رفسلا برضلاب ينعأ « ٠١( ةيآلا

 نيب سانلا نإف ) :م هلوقل ةيريسفتلا ءافلاب اذه نيبو فرصتلا اذه ىلإ سانلا جايتحا لجألو

 ةدحوملا ءابلا رسكو ةمجعملا نيغلا حتفب «يبغلا»و لاملا يف يأ :ش ( هيف فرصتلا نع يبغ لاملاب ينغ

 . ةنطفلا ةلق : يهو ةوابغلا نم ليعف نزو ىلع
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 هيلع مهررقف هنورشابي سانلاو ا يبنلا ثعبو ‹ ينغلاو ريقفلاو يكذلاو يبغلا ةحلصم

 - مهنع هللا يضر - ةباحصلا هب تلماعتو

(ieهنع ديلا رفص فرصتلا يف دتهم نيبو  ) ةلمهملا داصلا رسكب رفصلاو لاملا نع يأ :ش 

 :ش ( ةجاحلا تسمف ) :م نيديلا رفص لجرو « عاتملا نم رفص تيب لاقي « يلاخلا ءافلا نوكسو

 يبغلا ةحلصم مظتنيل فرصتلا نم عونلا اذه حرش ىلإ ) :م ةجاحلا تسم كلذك رمألا ناك اذإ يأ

 تافرصتلا نيابم عئابطلا ةفلتخم ًاراوطأ قتاخلا تلخ ىلاعت هللا نأل :ش ( ينغلاو ريقفلاو يكذلاو

 اذه عرش مرج الف ءاضعب مهضعب ةناعإ ىلإ نيجاتحم « ينغلاو ريقفلا ىلع نيلمتشم « فرحلاو

 . مهضارغأ اهب لصحتو مهشاعم اهب موقيل هوحنو فرصتلا

 ريمضلاو لاحلل سانلاو يف واولا :ش ( هيلع مهررقف هنورشابي سانلاو ب يبنلا ثعبو ) :م

 . اهظفل ةبراضملا ىلإ ال ةبراضملا دقع ىلإ نوجري هيلع رورجملاو هنورشابي يف بوصنملا

 : عامجإلاو ةنسلاب فرع دقعلا اذه زاوج مث : «طوسبملا» نع ًالقان يقانغسلا ركذ دقو

 ةبراضم الام عفد اذإ ناك - هنع هللا يضر - بلطملا دبع نب سابعلا نأ يور ام ةنسلاف

 لعف ناف بطر دک تاذ يرتشي الو ایداو لزنی ال نأو رحب هب كلسي ال نأ براضملا ىلع طرش

 . هنسحتساف ةا هللا لوسر كلذ غلبف « نمض كلذ

 لصأ نيب مهنمًادحاو رأ ملو « امهريغو ةيانعلا بحاصو يكاكلا كلذ ىلع هعبتو

 انثدح مقرأ نب سنوي نع يقهيبلا هجرخأ ثيدحلا اذه : لوقأف . هجرخ نمو هلاحو « ثيدحلا

 عفد اذإ - هنع هللا ىضر- سابعلا ناك : لاق « سابع نبا نع راسي نب بيبح نعو دوراجحلا وبأ

 دک تاذ هب يرتشي ال ايداو هب لزنی الو ارحب هب كلسي ال نأ هبحاص ىلع طرتشا ةبراضم الام

 نب ةدايز : دوراجلا وبأو ءهزاجأف يب هللا لوسر ىلإ هطرش عقوف نماض وهف لعف نإف « ةبطر

 . نيعم نبأ هبذك رذنملا

 ىورانركذ امك ةبراضملا دقعب يأ :ش ( - مهنع هللا يضر - ةباحصلا هب تلماعتو ) :م

 هللا یضر- نا مشعل لام يف لمع هنآ ءدج نع هيبآ نع نمحرلا دبع نب ءالعلا نع اطوملا يف كلام

 يبأ نع ةعيهل نبا ينربخأ بهو نبا ثيدح نم يقهيبلا یورو '"امهنيب ٩٩ ھنیپ حبرلا نأ ىلع - هنع

 ایک هل طرتشیف اتشارف الجر لالا عی لج رلا ن هلان هنا - تع هلا رش د رباج رع ریز

 فيعض يفرك رهو رذنملا نب دايز « دوراجلا وبأ هب درفت : لاقو « )١١١/١( «ننسلا » ي يف يقهيبلا هجرخأ (۱)

 . نوقابلا هفعضو نیعم نب ییحب هبذک

 . نسح هدانسإو )١/ ١١١( هدج نع هيبآ نع نمحرلا دبع نب ءالعلا نع يقهيبلا هجرخأ كلام قيرط نم (۲)
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 ‹ ةقيثولاو لدبلا هجو ىلع ال هكلام رمأب هضبق هنأل هدي يف ةنامأ براضملا ىلإ عوفدملا مث

 . 'كلذب سأب ال : لاق « ذخأ موي وحن ىطعأ

 نأ هريغو ريبزلا نب ةورع نع دوسألا وبأ انثدح : لاق ةعيهل نبا نع ينطقرادلا جرخأو

 برضف ةضراقم الام هاطعأ اذإ لجرلا ىلع طرتشي ناك ةَ هللا لوسر بحاص مازح نب میکح

 تلعف ناف ‹ لیسم نطب یف هب لزنت الو رحب یف هلمحت الو ةبطر دہک يف يلام لعجت ال نأ هب هل

 ۰ . يلام تنمض دقف كلذ نم ايش

 دبع نب ديمح نع هغلب هنأ - هللا همحر - يعفاشلا قيرط نم «ةفرعملا» يف يقهيبلا جرخأو
 ميتي لام ىطعأ - هنع هللا يضر - باطخلا نب رمع نأ هدج نع هيب نع يراصنألا ديبع نب هللا

 نع دامح نع اًضيأ جرخأو « حبرلا ىلع هعطاق فيك يردي الو قارعلاب هب لمعي ناكو ةبراضم
 . ةضراقم الام ةديلخ نب ديز ىطعأ - هنع هللا يضر - دوعسم نبا نأ ميهاربإ

 دامح نع ةفينح وبأ انربخأ : لاقو «درجملا» باتك يف دايز نب نسحلا اضيأ اذه جرخأو

 نب ديز ملسأف ةبراضم الام يركبلا ةديلخ نب ديز ىطعأ هنأ دوعسم نب هللا دبع نع ميهاربإ نع
 ىدأف تلحف لبإ صئالق يف بوقرع نب سيرتع هل لاقي نابيش ينب نم لجر ىلإ ةبراضملا ةديلخ
 مث ) :م ناويحلا نم ءيش يف ملست الف كلام سأر هنم ذخ : لاقف هللادبعل كلذ ركذف اهضعب

 . فالخ هيف سيلو :ش ( هدي يف ةنامأ براضملا ىلإ عوفدملا

 براضملا نم ضرقي نأ براضملا دنع اًتومضم لالا ريصي نأ : «يواحطلا حرش» يفو

 يف هب نيعتسي هيلإ عفدي مث ثلثلاب وأ فصنلاب ةبراضم هنم هذخأي مث « هيلإ هملسيو هيلع دهشيو

 . ةكرشلا ىلع امهنيب حبرلا نوكي كلهي ملو حبر اذإو ضرقلاك كله هب كلهول ىتح لمعلا

 امهنإ مث هيلإ هملسيو ًادحاو اًمهرد الإ براضملا نم لالا عيمج ضرقي نأ ىرخأ ةليحو
 ضرقتسملا لام سأرو « امهرد ضرقملا لام سأر نوكي نأ ىلع « نانع ةكرش كلذ يف ناكرتشي

 لمعي كلذ دعب مث « امهنيب حبرلا نأ ىلع اطرشو اعيمج المعي نأ ىلع « ضرقتسا ام عيمج
 ىلع امهنيب حبرلاف حبر ولو « هيلع ضرقلاف هدي يف لاملا كله نإف لاملا يف ةصاخ ضرقتسلا
 . طرشلا

 نع زرتحا :ش ( لدبلا هجو ىلع ال هكلام رمأب هضبق ) :م براضملا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م

 ةقيثولا هجو ىلع الو يأ :ش ( ةقيثولاو ) :م نومضم هنإف «‹ ضرقلاو ءارشلا موس ىلع ضوبقملا

 . فيعض وهو ةعيهل نبا هيفو )١/ ١١١( يقهيبلا هجرحأ (1)
 . فيعض وهو ةعيهل نبا هيفو ١۳( /۳) عويبلا يف ينطقرادلا هجرخأ (۲)
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 لاملا نم !ءزج هکلمتل هيف كيرش وهف حبر اذإو . هکلام رماب هيف فرصت هنأل هيف لیکو وهو

 ًابصاغ ناك فلاخ اذإو « هلثم رجأ لماعلا بجوتسا ىتح ةراجإلا ترهظ تدسف اذإف « هلمعب

 نيبناجلا دحأ نم لامب ةكرشلا ىلع عقي دقع ةبراضلملا :لاق . هریغ لام ىلع هنم يدعتلا دوجول

 الو رخآلا بناجلا نم لمعلاو نيبناجلا دحأ نم لام لاب قحتسي وهو حبرلا يف ةكرشلا هدارمو

 هعيمج طرش ولو ‹ ةعاضب ناك لالا برل هلك طرش ول حبرلا نأ ىرت الأ « اهنودب ةبراضم

 . اضرق ناك براضملل

 يآ :ش ( هيف لیکو وهو ) :م نيدلا نمو هتميق نم لقألاب نومضم هنإف نهرلا نع هب زرتحاو

 ۾ . بوصأو برقأ لوألاو لمعلا يف ليكو : يزارتألا لاق و « هيلإ عوفدملا يف ليكو براضلا

 . ليكولاك لامل ا بر ىلع ةدهعلا نم هقحل اب هيلع عجري اذهلو :ش ( هکلام رمأب هيف فرصتی هنأل )

 عم لالا سأر يف كيرش هنأ دارملا سيلو حبرلا يف يأ :ش ( هيف كيرش وهف حبر اذإو ) :م

 :ش ( هلمعب لاما نم ءزج هكلمتل ) :م حبرلا يف هكرش اغنإو لالا سأر يف هكرشي مل هنأل « حبرلا

 . هیعسو هلمع ببسب كلذو هيف ئاشلا حبرلا وهو لالا نم ًاءزج براضملا كلمتل يأ

 هلام يف لاملا برل لمعي هنأل :ش ( ةراجإلا ترهظ ):م ةبراضملا :ش ( تدسفاذإف ) :م

 هنأل :ش ( هلم رجأ لماعلا بجوتسا ىتح ) :م هلمع ىلع ةرجألاك رجألا نم طرش ام ريصيف

 لالا ريصيف :ش ( هریغ لام ىلع هنم يدعتلا دوجول اًبصاغ ناك فلاخ اذإو ) :م تاراجإلا يف نوكي

 . ملعلا لهأ رثكأو ةثالثلا تلاق هبو هيلع اًنومضم

 نسحلا لاق هبو ‹ حبرلا يف هكرش نم ىلع نامضال - هنع هللا يضر - يلع نعو

 . - هللا امهمحر -يرهزلاو

 :ش ( نيبناحج لا دحأ نم لام ةكرشلا ىلع عقي دقع « ةبراضملا ) :م يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ةكرشلا ىلع دقع لاق هنأل راقح عون هيف ناك ال نكلو ‹ حالطصالا ىلع ةبراضملل ريسفت اذه

 همحر- يرودقلا دارم يأ :ش ( هدارمو ) :م هلوقب فنصملا رسف اذإ اميف ةكرشلا نأ نيبي ملو

 لالا سر نأل ‹ حبرلا عم لام سأر يف ال :ش ( حبرلا يف ةكرشلا ) :م ىلع دقع هلوق نم -هللا

 بناحلا نم لمعلاو « نيبناحلا دحأ نم لاملاب قتحتسي ):م حبرلا يأ :ش( وهو ):م .لاملا برل

 :ش ( اهنودب ةبراضم الو ) :م لوهجملا ةغيص ىلع قحتسي : هلوقو براضملا وهو :ش ( رخآلا

 . اهئافتناب يفتني دقعلا نأ ىلإ هب راشأو ةكرشلا نودب يأ

 حبرلا نأ) :م اهنودب ةبراضم ال : هلوقو ةكرشلا ىلع دقع : هلوقل حاضيإ :ش ( یرت الأ ) :م

 نوكي : كلام لاقو :ش ( اضرق ناك براضملل هعيمج طرش ولو « ةعاضب ناك لالا برل هلک طرش ول

 هذحخ : لاق اذإ : - هللا امهمحر - دمحأو يعفاشلا لاقو . نيهجولا يف ةحيحص ةبراضم
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 اضرع هيلإ عفد ولو . لبق نم هنايب مدقت دقو ةكرشلا هب حصت يذلا لاماب الإ حصت الو : لاق
 عنام الف ةراجإو ليكوت هنإ ثيح نم ةفاضإلا لبقي هنأل ؛ زاج هنمث يف ةبراضم لمعاو هعب :لاقو

 ‹ ةحصلا نم

 . ءيش ىلإ فرصني الو ةبراضملا دقع دسفي كملوأ يل حبرلاو ةبراضم
 نوكي نأ وهو : يرودقلا لاق يأ :ش ( ةكرشلا هب حصت يذلا لام اب الإ حصت الو : لاق ) :م

 تلاق هبو «زوجي ال اهاوس ابو دمحم دنع ةجئار اًسولف وأ امهدنع ريناند وأ مهارد لاملا سأر
 سأرل حلصت ال ضورعلا : يقانغسلا لاقو . عامجإ هنأ :ةريخذلا» يف صنو « ةثالثلا ةمئألا
 . كلام مامإلل افالخ اندنع لامل

 يف بتك امو : هلوقب يكاكلا هيف رظن دقو « ىليل يبأ نبال اًقالخ ينزولاو يليكلا اذكو

 ركذ لب « مهبتك يف هدجن مل ضورعلاب ةبراضملا حصت كلام مامإلا دنع نأ انباحصأ بتك ضعب
 . ضورعلاب حصي ال اهيف

 تسيل يتلا ةرقنلاب زوجي ال هنأ وهو اهنم غلبأ وه ام «ةيكلاملا رهاوج» يف ركذ دق : تلق

 الو « بهشأ هزاجأو « مساقلا نبا دنع سولفلاب زوجي الو كوكسملاب لماعتلا ناك اذإ ةبورضم
 . ةكرشلا باب هب دارأ :ش ( لبق نم هنايب مدقت دقو ) :م ةشوشغملا مهاردلاب

 ىلع اعیرفت هرکذ هجو :ش ( زاج هنمث يف ةبراضم لمعاو هعب لاقو اًصضرع هيلإ عفد ولو ) :م
 فاصخلا اهركذ ىرخأو ضرعلاب ةبراضملا زاوج يف ةليحلا هجو « اذهب ينعيو يرودقلا ةلأسم
 : لاقو « ليحل ا يف

 ‹ عصي فيك عاتمالإ هدنع سيلو ةبراضم لجر ىلإ عفدي نأ دارأ الجر تيآرأ : تلق

 يرتشي مث ةبراضم براضملا ىلإ هعفديو هيف لالا ضبقيو هب قثي لجر نم عاتملا عيبي :لاق
 ةثالشلل اًقالخ باتكلا ةلأسم يفو « هبحاص نم هعاتبا يذلا لجرلا نم عاحلااذه براضلا

 . هتلاهج زوجي ال مهدنعف

 نم عنام الف ةراجإو ليكوت هنإ ثيح نم ةفاضإلا لبقي ):م ةبراضملادنع :ش ( هنأل )م

 لبقي امهنم لكو « يازلاب وأ ةلمهملا ءارلاب ةراجإلاو ليكوتلا ىلع لمتشم هنأ ينعي :ش ( ةحصلا
 ءءزجلا لكلا فلاخي المل كلذك ةبراضملا دقع نوكي نأ بجيف لبقتسملا نامز ىلإ ةفاضإلا

 اليكو ريصي هنإف ًادغ اذه يدبع عيبت نأب كتلكو لوقي نأب لمعتسملا ىلإ ليكوتلا ةفاضإ ةروصو
 نإفأدغ يراد كترجآ لوقي نأ ةراجإلا ةفاضإ ةروصو « دخلا لبق ًاليكو ريصي الو «هدعبو ًادغ

 . هلبق ال دخلا ءيجم دنع دقعنت ةراجإلا



 لمعا هل لاق اذإ ام فالخب « انلق امل زاج ةبراضم هب لمعاو نالف ىلع يلام ضبقا هل لاق اذإ اذكو

 اذه حصي ال -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع نأل ةبراضملا حصي ال ثيح كتمذ يف يذلا نيدلاب

 ر فم رجعت رمألل ىرتسشلا يف كللا عقي نكل حصي امهدنعو عويبلا يف رم ام ىلع ليك وتلا

 نم ةامسم مهارد امهدحأ قحتسي ال ًاعاشم امهنيب حبرلا نوكي نأ اهطرش نمو : لاق . ضرعلاب

 ‹ ةكرشلا دقع يف امك اهنم دبالو ‹ امهنيب ةكرشلا عطقي كلذ طرش نأل ‹ حبرلا

 هلوق ىلإ هب راشأ :ش ( انلق امل زاج ةبراضم هب لمعاو نالف ىلع يلام ضبقا هل لاق اذإ اذكو ) :م

 ( ةبراضملا حصي ال ثيح كتمذ يف يذلا نيدلاب معا هل لاق اذإ ام فالخب ) :م ةفاضإلا لبقي هنأل

 -ةفينح يبأ دنع نأل ) :م هلوقب هيلإ راشأ « جيرختلا فالتخا عم انباحصأ نيب قافتالاب :ش

 ىلع ) :م هدنع حصي ال هتمذ يف اب ءارشب هلکو ول هنأ وهو :ش ( لیکوتلا اذه حصي ال -هللا همحر

 . عويبلا باتك ال ةلاكولا عويب هب دارأ :ش ( عويبلا يف رم ام

 ؛ مارح وهو نمضي ملام حبر ىلإ يدؤي هنأل كلذو عويبلا يف رم دقو خسنلا ضعب يفو

 فلأ رخآ ىلع هل نم نمو هلوق وه ةلاكولا باتك نم ءارشلاو عيبلا يف ةلاكولا باتك يف هركذ يذلاو

 . هرخآ ىلإ . . . دبعلا اذهب يرتشي نأ هرمأف مهرد

 ) :م هلوقب هيلإ راشآ « ةبراضملا حصت ال اذه عمو ليكوتلا اذه يأ :ش ( حصي امهدنعو ) :م

 ريصتف :ش ( ضرعلاب ةبراضم ريصتف رمآلل ) :م عقي ءارلا حتفب :ش ( ىرتشملا يف كلما عقي نكل

 لمعا مث نالف ىلع يل يتلا فلألا عيمج ضبقا لاق اذإ ام ىلوألا ةلأسملا ىلع لكشتساو « ةدساف

 . زوجي ال هنإف ةبراضم هب لمعو نويدملا ىلع ام فصن رومألا ضبقف ةبراضم اهب

 عيمج ضبق نع ةبراضم لمعلاب رمألا رخأ دقو يخارتلا عم بيقعتلل مث هنأب :بيجأو

 صضبق لبق ضعبلاب لمعلاب افلاخم نوكي اًضيأو « حصي ال فلألا عيمج ضبقي ملامف ءلاما

 تضہقف «قلاط تنأو نالف ىلع يذلا لالا عيمج يضبقا هتجوزل لاق اذإ امك « حصي الف لكلا

 اذإ ضبقلل لاحلل تقلط قلاط تنأ نالف ىلع يذلا لالا عيمج يضبقا لاق ولو قلطت مل ضعبلا

 . لاحلا واو جوزلا وري مل

 عیرلا نوک ن م ةبراضملا طرش نمو : يرودقلا لاق يأ :ش ( اهطرش نمو : لاق ) :م

 رتشي ال خسنلا ضعب يفو : :ش ( حبرلا نم ةامسم مهارد امهدحأ قحتسي ال اًعاشم امهنيب

 ‹براضملاو لالا بر نيب يأ :ش ( امهنيب ةكرشلا عطقي كلذ طرش نأل ) :م ةامسم مهارد امهدحأل

 تفتنا اذإف ‹ ةكرشلا نم يآ :ش ( اهنم دب الو ) : :م. ردقلا كلذ الإ حبرلا نوكي ال اعر هنأل

 تبث اذإو هل فانم ءيشلا زاوج طرشل يفانملا نأل ‹ ةبراضملا تفتنا اهزاوحل ةطورشملا ةكرشلا

 الإ ةكرشلا دوقع نم دقع نوكي ال ثيح :ش ( ةكرشلا دقع يف امك) :م رخآلا ىفتنا نييفانملا دحأ
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 يف ةكرشلا عطقنتف ردقلا اذه الإ حبري ال هلعلف هداسفل ؛ هلثم رجأ هلف ةرشع ةدايز طرش نإف : لاق

 ‹ هكلم ءاغن هنأل لالا برل حبرلاو هداسفل لني ملو اضوع هعفانم نع ىغتبا هنأل اذهو « حبرلا
 يبأ دنع طورشملا ردقلا رجألاب زواجت الو ‹ ةبراضملا حصن مل عضوم لك يف مكحلا وه الهو

 مل نإو رجألا بجيو . ةكرشلا يف انيب امك-هللا همحر- دمحم افالخ -هللا همحر- فسوي
 يبأ نعو ‹ دجو دقو لمعلا وأ عفانلا ميلستب بجي ريجألا رجأ نأل « لصألا ةياور يف حبري

 ‹ اهقوف اهنأ عم ةحيحصلا ةبراضمل اب ًارابتعا بجي ال هنأ -هللا همحر- فسوي

 . كارتشالاب

 يأ « هلبق اط ريسفت اذه :ش ( ةرشع ةدايز طرش نإف ) :م ريغصلا عماج لا يف يأ :ش ( لاق ) :م
 رجأ لماعللف يأ :ش ( هلثم رجا هلف ) :م اطرش ام ىلع الثم مهارد ةرشع ةدايز دقعلا يف طرش نإ
 لك عمجأ :رذنملا نبا لاق . هيف فالخ ال اذهو « ةبراضملا دقع داسفل يأ :ش ( هداسفل ) :م هلثم
 ال هلعلف) :م ةامسم مهارد امهدحأل طرشاذإ ةبراضملا داسف ىلع ملعلا لهأ نم هنع ظفحي نم

 .برقأ لوألاو لاما ىلإدوعي نأ زوجيو

 ينعي بلط براضلملا نأل يأ :ش ( یغتبا هنأل ) :م لئملا رجأ بوجو يأ :ش ( اذهو ) :م

 يأ :ش ( هداسفل ) :م ضوعلا يأ :ش ( لني ملو اًصضوع هعفانم نع ) :م هب یغتباو دقعلاب لالا برل

 راشأ « لالا برل هنأل حبرلا يف كلذ سيلو دقعلاب تفلت عفانم ضوع نم دبالو دقعلا داسفل
 . لثملا رجأ هلف كلذك ناك اذإو :ش ( هكلم ءامن هنأل « لالا برل حبرلاو ) :م هلوقب هيلإ

 يبأ دنع طورسشملا ردقلا رجألاب زواجت الو ةبراضملا حصت مل عضوم لك يف مكحلا وه اذهو ) :م

 م دقعلا يف طورشملا عبرلا وأ ثلثلا : ليقو . همدعك هدوجو ناكف :ش ( - هللا همحر = فسوي
 يف انيب امك ) :م ةثالثلا تلاق هبو غلب ام اًعلاب بجي هدنع نإف :ش ( - هللا همحر - دمحم اًقالخ)
 اغإ اًميش ةكرشلا يف نيبي ملو ةكرشلا باتك يف فالخلا عم مكحلا اذه انيب امك يأ :ش ( ةكرشلا
 . دمحم دنع غلب ام اًعلاب هلثم رجأ هوحنو باطتحالا يف ينعي نيعمللف ةدسافلا ةكرشلا يف لاق

 (جيري مل نِإو رجألا بجيو ) :م اذه يف نايب يأ كلذ نع اًقصن هب زواجت ال فسوي يبأ دنعو
 + ةياور يف دمحأو يعفاشلا لاق هبو « طوسبملا» يأ :ش ( لصألا ةياور يف ) :م براضملا يأ :ش
 ميلست هسفن ميلست يف نإف « صاخلا ريجألا يف امك :ش ( عفانملا ميلستب بجي ريجألا رجأ نأل )
 ميلست نم روكذملا يأ :ش ( دجو دقو ) :م كرتشملا ريجألا يف امك :ش ( لمعلا وأ ) :م هعفانم
 . لمعلاو عفانملا

 : :ش ( اهقوف اهنأ عم ةحيحصلا ةبراضملاب ؟رابتعا بجي ال هنأ- هللا همحر - فسوي يبأ نعو ) :م
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 هدي يف ةرجأتسم نيع هنألو ‹ ةحيحصلاب ًارابتعا كالهلاب نومضم ريغ ةدسافلا ةبراضملا ىف لاملاو

 ةدسافلا طورشلا نم كلذ ريغو هدوصقم لالتخال هدسفي حبرلا يف ةلاهج بجوي طرش لكو

 ا
 مل اذإ ةحيحصلا يف بجي مل اذإف « حبرلا قاقحتسا يفو اهمكح ءاضمإ يف ةدسافلا ةبراضملا لوق

 . بجي ال نأ ىلرأ ةدسافلا يفف حبري

 دقعلا نأب لوق هنإف « ليلعتلا اذه نع ةياورلا رهاظ هجو باوج ام :تلق نإف : يقانغسلا لاق

 زئاجل اب ربتعي اغنإ دسافلا :تلق . دسافلا عيبلا يف امك هسنج نم حيحصلا نم همكح ذخؤي دسافلا

 ةراجإلا ةكرش دقعنت ةحيحصلا ةبراضملا انه اهو « عيبلاك زئاجلا داقعنا لثم دسافلا داقعنا ناك اذإ

 . ىهتنا « لمعلا ءافيإ دنع رجألا قاقحتسا ىف ةراجإلاب ربتعتف ةراجإ دقعنت دسافلاو

 نأ ايضارت دق امهنأل ةراجإ اهلعج نم ىلوأ اهحيحصب ةبراضملا دساف رابتعا لب : تلق

 لالا بر ضري ملو لصحي مل نإ نامرحلابو « حبر لصح نإ حبرلا نم ءزج لماعلا نوكي

 لیلد ریغب اباجیإ ناک ايش هتمذ يف متبجوأ اذإف لماعلا لمع ةلباقم يف ءيش هتمذ يف نوکي

 . حيحصلا ليلعتلا ءاغلإ نم ىلوآ فيعضلا لصألا مدهو

 . ةثالثلا تلاق هبو :ش ( ةحيحصلاب ارابتعا كالهلاب نومضم ريغ ةدسافلا ةبراضملا يف لاملاو ) :م

 ( هدي يف ةرجأتسم نيع هنألو ) :م لالا نمضي هنأ :دمحم نع ةعامس نبا نع :طوسبملا» ىفو

 دج وتسا نيع يأ رجأتسم نيع خسنلا ضعب يفو « براضملا دي يف ةرجأتسم نيع لاما نأل وأ :ش

 براضملا ىلإ ريشي ليلعتلااذهو « دحاولا ريجألاك نمضي الف هريغ ال وه هب لمعيل براضلا

 يب أ لوق اذهو « رحخآل تقولا كلذ يف هسفن رجاؤي نأ هنكيي ال هنإ ثيح نم دحاولا ريجأ ةلزنمب

 ‹ هنع زرحتلا نكي اب هدي يف كله اذإ نماض امهدنعو « ةفينح يبأ لوق انه روكذملا : ليقو

 فلت اذإ نمضي ال وهو كرتشملا ريجألا ةلزنب براضملا نأ ىلع ءانب اذهو « يواحطلا لوق اذهو

 يف يباجيبسألا مامإلا لاق ء امهل اًقالخ - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع ةفص ريغ نم هدي يف لاما

 . لكلا لوق ىلع نامضال هنأ حصي الو :«يفاكلا» حرش

 كل لاق اذإ امك ةبراضملا دقع دسفي يأ :ش ( هدسفي حبرلا يف ةلاهج بجوي طرش لكو ) :م

 اهعرزيل ةنس هضرأ وأ اهنكسيل لالا بر ىلإ هراد براضملا عفدي نأ طرشو هشلث وأ حبرلا فصن

 ۾ حصي ملف ةلوهجم لمعلا ةصح تراصف رادلا ةرجأو هلمع نع اًضوع حبرلا فصن لعج هنأل

 . حبرلا وهو :ش ( هدوصقم لالتخال)

 ۾ حبرلا يف ةلاهجلا بجوت ال يتلا طورشلا يأ :ش ( ةدسافلا طورشلا نم كلذ ريغو ) :م
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 املسم لالا نوكي نأ دب الو : لاق . براضملا ىلع ةعيضولا طارتشاك طرشلا لطبيو اهدسفي ال

 اذهو « هيلإ ميلستلا نم دب الف ‹ هدي يف ةنامأ لاملا نأل ؛ هيف لالا برل دي الو ‹ براضملا ىلإ

 نأ نم دب الف رخآلا بناجلا نم لمعلاو نيبناجملا دحأ نم ةبراضملا يف لالا نأل ‹ ةكرشلا فالخب

 طرشولف ؛ نيبناجلا نم ةكرشلا يف لمعلا امأ « هيف فرصتلا نم نكمتيل لماعلل لاما صلخي

 عنمي هنأل ؛ دقعلل دسفم لالا بر ىلع لمعلا طرشو « ةكرشلا دقعنت مل امهدحأل ديلا صولخ

 ‹ دوصقملا ققحتي الف فرصتلا نم نكمتي الف « براضملا دي صولخ

 تلاق هبو ‹ طرشلا كلذ سفن لطبي لب يأ :ش ( طرشلا لطبيو ) :م ةبراضملا يأ :ش ( اهدسفيال)
 . نيسنجلا يأ :ش ( ةعيضولا طارتشاك ) :م دقعلا دسفي دمحأو يعفاشلا نعو « ةثالثلا

 ةريخذلاو حاضيإلا يفو :ش ( براضملا ىلع ) :م لاملا نم كلاه ءزحل مسا ةعيضولا : ليقو

 يف ةلاهج بجوي ال لاما بر ىلع لمعلا طرش : ليق « امهيلع وأ هيلع :«ةفحتلا» يفو « امهيلع

 . ةدرطم ةدعاقلا نكت ملف ءيجيس امك ةبراضملا لطي لب ¢ هسفن يف لطبي الو حبرلا

 بر ىلع لمعلا طرش اذإو « اهدسفيال ةدسافلا طورشلا نم كلذ ريغو لاق هنأب : بيجأ

 سيل مودعملا ديز لاقي نأ زوجي حيحص مودعملا نع ءيشلا بلسو « ةبراضمب كلذ سيلف لاملا

 هققحت نع هانعم « دقعلل دسفم لالا بر ىلع لمعلا طرشو طوطخم اذه دعب هلوقو « ريصبب

 . مهفاف

 براضملا ىلإ اًملسم لاملا نوكي نآ دب الو ) :م : - هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ) هيلإ ميلستلا نم دب الف هدي يف ةنامأ لاملا نأل ) :م لمع وأ فرصتب يأ :ش ( هيف لاملا برل دي الو

 بناجلا نم لمعلاو نيبناجلا دحأ نم ةبراضملا يف لالا نأل « ةكرشلا فالخب اذهو ) :م ةعيدولاك :ش

 م .صولخلا عنيي ال هئاقبو :ش ( هيف فرصتلا نم نكمتيل لماعلل لالا صلخي نأ نم دب الف رخآلا

 اهنأل :ش ( ةكرشلا دقعنت مل امهدحأل ديلا صولخ طرش ولف « نيبناجلا نم ةكرشلا يف لمعلا امأ)

 . «حاضيإلا» يف اذك ًالصأ دقعني مل لاملا بر دي ءافتنا طرش ىتمف امهنيب لمعلا ىلع تدقعنا

 نم نكمتي الف براضملا دي صولخ عني هنأل ‹«دقعلل دسفم لالا بر ىلع لمعلا طرشو ) :م

 بر طرش ول هنآ ريرضلا ميهاربإ نب دمحم هيقفلا نع يكح : « ةريخذلا» يف ركذ نكلو

 ادب ىتم لاملا عيمج يف براضملا فرصتي نأو هل ادب ىتم هدارفناب لاملا يف فرصتي نأ هسفنل لاملا
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 ىلإ ميلستلا عني هدي ءاقبو هل ةتبال كلاما دي نأل « ريغصلاك دقاعريغ وأ ًادقاع كلاملا ناك ءاوس

 هبحاص لمع طرشو ةبراضم لاملا عفد اذإ نانعلا يكيرش دحأو نيضوافتملا دحأ اذكو . براضملا

 كلام ريغ وهو براضلملا عم دقاعلا ىلع لمعلا طارتشاو «ًادقاع نكي مل نإو هل كلملا مايقل

 نأ لهآ نم امهنأل يصولاو بألا فالخب « نوذاملاك هيف ةبراضملا لهأ نم نكي مل نإ هدسفی

 تحص اذإو : لاق . لالا نم ءزجب امهيلع هطارتشا اذكف « امهسفنأب ةبراضم ريغصلا لام اذخأي

 ةقلطم ةبراضملا

 هوب عفد اذإ :ش ( ريغصلاك دقاع ريغ وأ ادقاع كلاما ناك ءاوس ):م براضملا ىلإ اًملسم لاما ريصي

 :ش ( هل ةتباث كلاملا دي نأل ) :م زوجي ال هنإف ريغصلا لمع طرشو ةبراضم هلام هيصو وأ هيلو وأ

 . ريبكلا» يف امك :ش ( براضملا ىلإ ميلستلا عني هدي ءاقبو ) :م ريغصلل يأ

 اذإ دقعلا دسفي ينعي نيضوافتملا دحأ اذكو هلوقل ليلعت :ش ( هل كلما مايقل ) :م ةبراضملا تدسف

 عنميف :ش ( ادقاع نكي مل نإو ) :م هبحاصل كلل ا مايقل هبحاص لمع طرشو نيكيرشلا دحأ دقع

 . ادقاع هبحاص نکي مل نِإو

 عم « دقاعلا ىلع لمعلا طارتشاو ) :م كلاما دي مايق عم عفدلا ةحص عنميف كلذك ناك اذإف

 يف يأ :ش (هيف ةبراضملا لهأ نم نكي مل نإ ) :م ةبراضملا دقع :ش ( هدسفي كلام ريغ وهو براضملا

 دي نل < دقعلا دسفي ةبراضملا ىلع هلمع طرتشيو ةبراضم هلام عفدي :ش ( نوذالاك ) :م لاا

 م ايق ناكف فرصتلا ىلإ عجري اميف كلام ا ةلزنم لزني هسفن دي هديو لام ا اذه يف هل ةتباث فرصتلا

 . كلام ريغ دقاعلا ناك اذإ امل ريظنت وه لب « سايقب سيلو اذه « ةبراضملا ةحصل اًعنام هدي

 عم امهسفنأب لمعلا اطرشو ةبراضم ريغصلا لام اعفد اذإ :ش ( يصولاو بألا فالخب ) :م

 اذكف ءامهسفنأب ةبراضم ريغصلا لام اذخأي نأ لهأ نم امهنأل ) :م زئاج وهف حبرلا عم ءزجب براضملا

 نوکي نأ زوجي لام لک نأل :ش ( لالا نم ءزجب امهيلع ) :م لمعلا طارتشا يأ :ش ( هطارتشا

 . هریغ عم هيف اًبراضم نوکی نأ زاج هدحو اًبراضم يصؤلا

 عفدك هعفد راصف ةباينلا قيرطب اًمكح ريغصلل عقاو يصولا وأ بألا فرصت نألاذهو

 . تققحت دقو لاملا بر هنأل ‹ ريغصلا لبق نم ةيلختلا طرتشتف هطرشكو ريغصلا

 نامزب ةديقم نكت مل نأب :ش ( ةقلطم ةبراضملا تحص اذإو ):م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 يف اذك « ةقلطم ةبراضم هذهف كلذ ىلع دزي ملو ةبراضم لاما اذه كيلإ تعفد : لاق اذإف « ناكمو

 . (ةريخذلا»
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 هنم دوصقملاو «دقعلا قالطإل عدويو عضبيو رفاسيو لكويو يرتشيو عيبي نأ براضملل زاج

 راجتلا عينص نم وه امو ةراجتلا فونص دقعلا مظتنيف ةراجلاب الإ لصحتي الو حابرتسألا
 رفاسي نأ هل عدوملا نأ ىرت الأ ‹ ةرفاسملاو عاضبإلاو عاديإلا اذكو . مهعينص نم ليكوتلاو
 . ريسلا وهو ضرألا يف برضىلا نم ةقتشم اهنأل « هيلع ليلد ظفللا نأو فيك ىلوأ براضملاف
 نإ هنأ -هللا همحر- ةفينح يبأ نع هنعو . رفاسي نأ هل سیل هنآ -هللا همحر- فسوي يبآ نعو

 هدلب ريغ يف عفد نإو ةرورض ريغ نم كالهلا ىلع ضيرعت هنأل هب رفاسي نأ هل سيل هدلب يف عفد
 الو : لاق . باتكلا يف ركذام رهاظلاو . بلاغلا يف دارملا وه هنأل ؛ هدلب ىلإ رفاسي نأ هل

 امهيواستل هلثم نمضتي ال ءىشلا نأل كيأرب لمعا : هل لوقي وأ لالا بر هل نذأي نآ الإ براضي

 هيلإ قلطملا ضيوفتلا وأ « هيلع صيصنتلا نم دب الف ةوقلا يف

 ( هنم دوصقملاو دقعلا قالطإل عدويو عضبيو رفاسيو لكويو يرتشيو عيبي نأ براضملل زاج ) :م
 مظتنيف ةراجتلاب الإ ) :م حابرتسالا يأ :ش ( لصحتي الو حابرتسالا ) :م ةبراضملا دقع نم يآ :ش
 ‹مهعينص نم ليكو تلاو راجتلا عينص نم وه امو ةراجتلا فونص ) :م قلطملا دقعلا يأ :ش ( دقعلا

 ةعراسملا يف امك اهباب ىلع تسيل هذه ةلعافملاو رفسلا يآ :ش ( ةرفاسملاو عاضبإلاو عاديإلا اذكو

 . ريخلا ىلإ
 ليلد ظفللا نأو فیک ) :م رفاسی نأب :ش ( ىلوأ براضملاف « رفاسي نأ هل عدوملا نأ ىرت الأ ) :م

 . هزاوج ىلع يأ « رفسلا ىلع ليلد ةبراضملا ظفل نأ لاحلاو رفاسي ال فيك يأ :ش ( هيلع

 يبأ نعو «ريسلا وهو ضرألا يف برضلا نم ةقتشم ) :م ةيراضملا نأل يآ :ش ( اهنأل ) :م

 . كيأرب لمعا هل لقي مل اذإ اذه ليق :ش ( رفاسي نآ هل سیل هنأ - هللا همحر - فسوي

 ( هدلب يف عفد نإ -هللا همحر - هنأ ةفينح يبأ نع ) :م فسوي يبأ نعو يأ :ش ( هنعو ) :م

 عفد نإو « ةرورض ريغ نم كالهلا ىلع ضيرعت هنأل هب رفاسي نأ هل سيل) :م براضملا دلب يف يأ :ش
 عم ةيرغلا يدتسي ال ناسنإلا ذإ :ش ( بلاغلا يف دارملا وه هنأل ؛ هدلب ىلإ رفاسي نأ هل هدلب ريغ يف

 م هنطو ىلإ هعوجر دنع ةرفاسملاب ىضرلا ليلد ناك هتبرغب اًلاع هاطعأ املف « عوجرلا ناكمإ

 يرودقلا يأ :ش ( باتكلا يف ركذ ام) :م اعيمج انباحصأ نع ةياورلا رهاظ يأ :ش ( رهاظلاو)

 . كلام لاق هبو كيأرب لمعا هل لقي مل نإو ةبراضملا لاب ةرفاسملا زاوج وهو هرصتخم يف

 نأ الإ ) :م براضملا يأ :ش ( براضي الو ) :م : هرصتخم يف يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 يواستل يأ :ش ( امهيواستل هلثم نمضتي ال ءيشلا نأل « كيأرب لمعا هل لوقي وأ لاملا بر هل نذأي

 صيصنتلا :ش ( هيلإ قلطملا ضيوفتلا وأ هيلع صيصتتلا نم دب الف ةوقلا يف) :م نيلثامتلا نيئيشلا

 . كيأرب لمعا هلوقب قلطلا ضيوفتلاو « فالخ هيف ملعي سيلو نذإلاب
 بتاكملاو ريعتسملا اذه ىلع دروأو « نذإب الإ اًضيأ هيف زوجي ال : دمحأو يعفاشلا دنعو
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 ‹ كيآرب لمعا هل ليق اذإ الإ هب هلکو امیف هریغ لکوی نأ كلم ال ليكولا نإف « لیک وتلاک ناکو

 : هل ليق نإو هكلي ال ثيح ضارقإلا فالخبو . هنمضتيف هنود هنأل ‹ عاضبإلاو عاديإلا فالخب

 ةبهلاك عربت وهو هنم ضارقإلا سيلو راجتلا ينص نم وه اميف ميمعتلا هنم دارملا نأل كيأرب لمعا

 نمف ةبراضم عفدلا امأ . هيلع ةدايزلا زوجت ال هنأل « حبرلا وهو ضرغلا هب هل لصحب الف ةقدصلاو

 لاملا بر هل صخ نإو : لاق . لوقلا اذه تحت لخديف هسفن لاب طلخلاو ةكرشلا اذكو « مهعينص

 اهزواجتي نأ هل زجي مل اهنيعب ةعلس يف وأ هنيعب دلب يف فرصتلا

 اذكو ‹ بتاکي نأ بتاکمللو « رجؤي نأ رجأتسمللو « ريعي نأ ريعتسملل زوجي هنإف رجأتسملاو

 . هدبع نذؤي نأ هل نوذأملا دبعلا

 ريعتسملا نأل « ةيلالا مكحب نوفرصتيال مهو ةباين فرصتلا يف مالكلا نأب : بيجأو

 ةيكلاملا مكحب فرصتي نوذأم ا دبعلاو « ادي ارح راص بتاكملاو « ةعفنملا اكلم رجأتسملاو

 ىنعم اهيف نأل « ةباينلا قيرطب لمعي هنإف براضملا امأو « رجحلا كف ةراجتلاب نذإلا ذإ ءةيلصألا

 رمأك ةبراضملا رمأ ناكو يأ :ش ( ليكوتلاك ناكو ) :م اذه اذكف هريغ لكوي ال ليكولاو ةلاكولا

 اذکف :ش ( كيأرب لمعا هل ليق اذإ الإ « هب هلکو اميف هریغ لکو نآ كلم ال ليكولا نإف ) :م ليكوتلا

 . كيأرب لمعا هل ليق اذإ الإ براضي نأ كلي ال براضلا

 م ةبراضملا مكح نود امهمكح نأل يأ :ش ( هنود هنأل « عاضبإلاو عاديإلا فالخب ) :م

 فالخبو ) :م عاضبإلاو عاديإلا مكح ةبراضملا مكح نمضتيف كلذك ناك اذإ يأ :ش ( هنمضتيف)

 . ضارقإلا كلي ال براضملا يأ :ش ( هكلمي ال ثيح ضارقإلا

 ( هنم ضارقإلا سيلو راجتلا عينص نم وه اميف ميمعتلا هنم دارملا نأل كيأرب لمعا هل ليق نإو ) :م

 هب هل لصحي الف ‹ ةقدصلاو ةبهلاك عربت ):م ضارقإلا يأ :ش ( وهو ) :م راجتلا عينص نم يأ :ش

 ةرشع ضرقأ ول هنإف « ةرشع ضارقإلا ىلع يأ :ش ( هيلع ةدايزلا زوجت ال هنأل « حبرلا وهو ضرغلا

 هلوانتي الف راجتلا عينص نم نوكيال هب حبرلل لصحبي مل املف « زوجي ال رشع دحأ يفوتسيل
 . ميمعتلا

 م يعنص نم ينعي :ش ( هسفن لام طلخلاو ةكرشلا اذكو « مهعينص نمف ةبراضم عفدلا امأ ) :م

 ۾ نمضي لعف ولو « طلخلاو ةكرشلا هل سيل :يعفاشلاو دمحأو كلامو يروفلا لاق هبو

 ةكرشلا ىلإ عجري لخدي يف ريمضلاو كيأرب لمعا : هلوق وهو :ش ( لوقلا اذه تحت لخديف)

 . امهنم دحاو لك ليوأت ىلع طلخلاو

 ةعلس يف وأ هنيعب دلب يف فرصتلا لاملا بر هل صخ نإوأ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 همحر- دمحأ لاق هبو اهنيعب ةعلسلاو دلبلا نم دحاو لك :ش ( اهزواجتي نأ هل زج مل اهنيعب
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 اهجرخي نم ىلإ ةعاضب هعفدي نأ هل سيل اذكو . صصختيف ةدئاف صيصختلا يفو ‹ ليكوت هنأل
 ىلإ جرخ نإف : لاق . هريغ ىلإ هضيوفت كلي الف هسفنب جارخإلا كلم ال هنأل ةدلبلا كلت نم
 مل ناو « هرمآ ريغب فرصت هنأل « هحبر هلو هل كلذ ناكو ‹ نمض ىرتشاف ةدلبلا كلت ريغ

 مث ةعيدولا يف فلاخ اذإ عدوملاك نامضلا نم ئرب اهنيع يتلا يهو «ةفوكلا ىلإ هدر ىتح رتشي
 ‹ قباسلا دقعلاب هدي يف هئاقبل هلاح ىلع ةبراضم لاملا عجنرو كرت

 ةعلس وأ هنيعب لجر نم الإ يرتشي ال نأ طرش اذإ - هللا امهمحر - كلامو يعفاشلا لاق -هللا

 هنإف « هنيعب قوسلا نع هنيعب دلب يف هلوقب زرتحيو . ةبراضملا حصت ال هدوجو مهعم ام وأ اهنيعب
 اذه ريغ يف لمعي ال :لاق نأب يهنملاب صيصختلا حرص اذإ الإ « عامجإلاب كلذب ديقتي ال
 دقع رابتعاب ريكذتلاو ‹ ليكوت ةبراضملا نأل يأ :ش ( ليكوت هنأل) :م ديقتي ذئنيحف « قوسلا
 : هوجو نم ةدئافلاو :ش ( صصختيف ةدئاف صيصختلا يفو ) :م اهمكح وأ ةبراضملا

 ول هنإف براضملا ةنايخ نع هلام ةنايص : يناثلاو < قيرطلا رطخ نم هلام ةنايص : اهدحأ

 صحخرلاو ءالغلا بسحب راعسألا نأ : ثلاشلاو . اهنع هعنمل ةنايخلا دصق ول ادلب هيلع نيع
 يف مادام براضملا نأ : عبارلاو . اديقم طرشلا ناكف دوقنلا اذكو نادلبلا فالتخاب فلتخت

 . هيف اهقحتسي رفسلا يفو براضملا لام يف ةعفنملا قحتسي ال رصللا

 ‹ ةعاضب لاملا عفدي نأ براضملل سيل اذكر يأ :ش ( ةعاضب هعفدي نأ هل سيل اذكو ) :م
 ةدلبلا يأ :ش ( ةدلبلا كلت نم ) :م ةعاضبلا يأ :ش ( اهجرخي نم ىلإ ) :م عاضبإلا هل سيل دارأ
 ضيوفت يأ :ش ( هريغ ىلإ هضيوفت كلمي الف هسفنب جارخإلا كلم ال هنأل ) :م لام لا بر اهنيع يتلا

 . هريغ ىلإ جارخإلا

 :ش ( نمض ىرتشاف ةدلبلا كلت ريغ ىلإ جرخ نإف ) :م ريغصلا عماجلا يف يأ :ش ( لاق ) :م

 نامضلا نأ نمض ىرتشاف هلوق نم دري ملو « اًبصاغ ناف « هرمآ فالخب هيف فرصت هنأل
 ىلع نامضلا رارقتسا هدارم اغإو « جارخإلا درجمب هيلع بجي نامضلا نأل « ءارشلا ىلع بترتي
 ناک يأ :ش ( هحبر هلو ) :م هل ناک هارتشا يذلا يأ :ش ( هل كلذ ناکو ) :م باتکلا يف ءيجي ام

 . امهلوق ىلع هب قدصتي نکلو هنم لصح يذلا هحبر هل

 يأ :ش (هرمآ ريغب فرصت هنأل ) :م قدصتلا همزلي الف حبرلا هل بيطي فسوي يبأ لوق ىلعو

 نإو ) :م . ابراضم قبي ملف اًبصاغ ريصيف هرمأ ريغب هريغ كلم يف فرصتب ءارشلا وأ جارخإلا نأل
 لاملا بر يأ :ش (اهنيع يتلا ) :م يه ةفوكلا نأ لاحلاو يأ :ش ( يهو ةفوكلا ىلإ هدر ىتح رتشي مل

 يأ :ش ( كرت مث ةعيدولا يف فلاخ اذإ عدوملاك نامضلا نم ) :م براضملا يأ :ش ( ئرب ) :م

 نيعضوملا يف ريمضلا :ش ( قباسلا دقعلاب هدي يف هئاقبل هلاح ىلع ةبراضم لاملا عجرو ) :م ةفلاخل ا

o4 



 ال ةبراضملا ىلع رصملا يف يرتشملاو دودرملا ناك رصملا يف هضعبب ىرتشاو هضعب در اذإ اذكو

 سفنب هنمض ةبراضملا باتك يفو . « ريغصلا عماجلا » ةياور وهو انه اهب ءارسشلا طرش مث « انلق

 امأ . هنيع يذلا رصملا ىلإ درلا لامتحا لاوزل نامضلا ررقتي ءارشلاب نأ حيحصلاو « جارخإلا

 بوجولا لصأل ال ررقتلل ءارشلا طرش اغنإو جارخإلا سفنب هبوجوف نامضلا

 . لاما رابتعاب يناثلا يفو « دقعلا رابتعاب لوألا يف ريكذتلاو « ةبراضملا ىلإ عجري

 الإ عجريال دقعلا لاق اذإو « ةلئاز اهنآ ىلع لدي ةبراضم حص لاملا عجرو هلوق : ليق نإف

 ءارشلاب ققحتي اغإ فالخلا نأل « لزي مل ريغصلا عماجل ا ةياور ىلع هنأب : بيجأ « ديدجتلاب

  ةياور ىلع امأو « لاوزلا فرش ىلع راص هنآ ىلع ءانب عجر : لاقاغنإو هفالخ ضرفلاو

 . جارخإلا سفنب هنمض ثيح اًقوقوم الاوز تلاز اهنإف « طوسبملا
 لالا ضعب براضملا در اذإ اهلاح ىلع ةبراضملا نوكت اذكو يأ :ش ( هضعب در اذإ اذكو ) :م

 يف لاملا ضعبب ىرتشا دق هنأ لاحلاو يأ :ش ( رصملا يف هضعبب ىرتشاو ) :م هنيع يذلا عضوملا ىلإ

 :هلوق ىلإ هب راشأ :ش ( انلق امل ةبراضملا ىلع رصملا يف يرتشملاو دودرملا ناك ) :م هنيع يذلا رصللا

 . ةبراضملا ىلع در امو <« هل وهف هضعبب ىرتشا ام حاضيإلا يف قباسلا دقعلاب هدي يف هئاقبل

 ‹ ءارشلا نامضلا يف «ريخصلا عماجلا» يف طرش يأ :ش ( انه اهب ءارشلا طرش مث ) :م

 ةبراضملا ىلإ عجري اهب يف ريمضلاو « نمض ىرتشاف دلبلا كلذ ريغ ىلإ جرخ نإف لاق ثيح

 عماجلا ةياور وهو ) :م : هلوقب انه اهب ءارشلا طرش مث هلوق رسف مث . ةبراضملا لام هنم دارملا ينعي

 . (ريغصلا عماجلا » ةياور وه ءارشلا طرش يف روكذملا يأ :ش ( ريغصلا

 نمض يأ :ش ( جارخإلا سفن هنمض ) :م (طوسبملا » يف ينعي :ش ( ةبراضملا باتك يفو ) :م

 ررقتي ءارشلاب نأ حيحصلاو ) :م ال وأ اهب ىرتشا ءاوس ةبراضملا لام جارحخإلا سفنب براضللا

 ءارشلا طرش اغنإو ‹ جارخإلا سفنب هبوجوف نامضلا امأ « هنيع يذلا رصملا ىلإ درلا لامتحا لاوزل نامضلا

 .نامضلا بوجو لصأل ال بوجولا ررقتل ينعي :ش ( بوجولا لصأل ال ررقتلل

 ررقت هب ىرتشا اذإف « لاوزلا فرش ىلع هنكلو جارخإلا سفنب بجي نامضلا نأ هلصاح

 هریغ يف رخآ ضعہبو هيف هضعبب یرتشا اذإ امأو . درلا لامتحا لاوزل هلوقب هل راشأ « دکأتو

 يقابلاو ردقلا كلذ يف هنم فالخلا ققحتل هتعيضو هيلعو هحبر هلو هريغ يف هارتشا ال نماض وهف

 ‹ يقب اميف ةبراضملا مكح ءافتنا لالا ضعبل اًتماض هتروريص ةرورض نم سيل ذإ « ةبراضملا ىلع

 ةقفصلا قيرفتو لكلاب ربتعم ءزجلا : انلق . اهقيرفت كلذ يفو ةدحتم ةقفصلا نأل رظن هيف : ليق

 .نامضلا دنع ررض الو ًًررض مزلتسا اذإ عوضوم
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 عم رصملا نأل ‹ دييقتلا حصي ال ثيح ةفوكلا قوس يف يرتشي نأ ىلع لاق اذإ ام فالخب اذهو

 لمعت الو قوسلا يف لمعا لاق ناب يهنلاب حرص اذإ الإ دييقتلا ديفي الف ةدحاو ةعقبك هفارطأ نيابت
 لمعت نأ ىلع هل لوقي نأ صيصختلا ىنعمو . هيلإ ةيالولاو رجحلاب حرص هنأل « قوسلا ريغ يف

 اذک

 راشأ :ش ( دييقتلا حصي ال ثيح ةفوكلا قوس يف يرتشي نأ ىلع لاق اذإ ام فالخب اذهو ) :م

 ةعقبك هفارطأ نيابت عم رصملا نأل ) :م هنيعب دلب يف فرصتلا لاما بر هل صخ نإو هلوق ىلإ اذهب

 هنأل ‹ قوسلا ريغ يف لمعت الو قوسلا يف لمعا لاق ناب يهنلاب حرص اذإ الإ دييقنلا ديفي الف ةدحاو

 . لالا بر ىلإ يأ « هيلإ رجحلا ةيالو يأ :ش ( هيلإ ةيالولاو « رجح لاب حرص

 اهعاب ول ثيح « سكعلا ىلع وأ دقنلاب عبت الو ةغيسنلاب عب لاق ول اب اذه ضقتني : ليق نإف
 . توافتي ال ةئيسنلاو دقنلاب رعسلا ناك اذإ يهنلا حيرص عم اًملاخم نوكي ال ةئيسنلاب وأ دقنلاب

 لك نم ديقملا ريغو عبتم هجو لك نم ديقملا ديقلا نأ وهو لصأ ىلع ينبم : اذه نع باوجلا
 . هنع توكسلا دنع وغلو حيرصلا يهنلا دنع عبتم هجو نود هجو نم ديقملاو « وغل هجو

 دقن عيبلا نإف « ضقنلا ةروصك : يناثلاو « مدقت دقو ةعلسو دلبب صيصختلاك : لوألاف

 ثيح نم هجو نم ديقم هنإف قوسلا نع ىهنلاك ثلاثلاو . اًرضم دييقتلا ناكف « ريخ ناك نمثب

 يف عدوملا ىلع ظفحلا طرش اذإ هنإف اًمكحو « رهاظ وهو ةقيقح فلتخم نكامأ تاذ ةدلبلا نإ
 . هنكامأ فالتخاب اًضيأ راعسألا فلتخت دقو « اهريغ يف اهظفحي نأ هل سيل ةلحم

 طرتشا اذإ امك دحاو ناكمك لعج هفارطأ نيابت عم رصملا نأ وهو هجو نم ديقم ريغو

 ةيالول يهنلاب حيرصتلا ةلاح هانربتعاف « ةلحملا نيبي ملو رصملا يف نوكي نأب ملسلا نانثالا

 . توكسلا دنع ربتعي ملو «رجحلا

 بر هل صخ نإو ىضم اميف لاق ال :ش ( اذك لمعت نأ ىلع هل لوقي نأ صيصختلا ىنعمو ) :م

 ‹ صيصختلا ىلع لدت اًظافلأ ركذو وه ام صيصختلا ىنعم نيبي انه عرش « هرخآ ىلإ . . . لاملا

 هركذ نم ضرغلاو ظافلألا هذهب يآ اذكو اذك لوقي نأب لصحي صيصختلا ىنعمو : ريدقتلاو

 دييقت اهنم ةتس «ةينامث كلذ عومجمو « لدي ال امو صيصختلا ىلع اهنم لدي ام نيب زييمتلا
 . ةروشم ربتعت اهنم نانثاو «٠ صيصختلا

 ةبراضملا ظفل بقعأ اذإ لالا بر نأ وه « هديفي ال امع صيصختلا ديفي ام زييمتل طباضلاو

 ام بقعأ اذإو «وغلي الئل هب اًقلعتم لعج « مدقتامب قلعتم حصيو هب ءادتبالا حصي ال اًمالك

 نأ ىلع لاما اذه ذخ لاق اذإاذه ىلعو ‹ ةرورضلا ءافتنال مدقت ام اًقلعتم لعجي مل ءادتبالا حلصي

 نآ حصي ال ثيح « ءادتبالا حصي ال ام ةبراضملا ظفل بقعأ هنأل « اصيصخت نوكي « اذك لمعت
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 هب لمعاف لاق وأ ‹ هل ريسفت هنأل ةفوكلا يف هب لمعت لاملا اذه ذخ لاق اذإ اذكو اذك ناکم يف وأ

 ذخ : لاق اذإ امأ . قاصلإلل ءابلا نأل ةفوكلاب فصنلاب هذخ لاق وأ .لصولل ءافلا نأل ةفوكلا يف

 ةلزنب ريصيف . فطعلل واولا نأل « اهريغ يفو اهيف لمعي نأ هلف ةفوكلاب هب لمعاو لاما اذه

 ‹ دييقتلا حص هنم عيبتو نالف نم يرتشت نأ ىلع : لاق ولو . ةروشملا

 . ًالثم هنوکل :ش ( اذک ناکم يف و ) :م لمعت نأ یلع هلوقب ئدتېي

 ماللا يف زوجي :ش ( ةفوكلا يف هب لمعت لاما اذه ذخ لاق اذإ اذكو ) :م هلوق وه : ثلاثلاو

 لتحي فنصلا مالكو « هب لمعت تنأ ريسفت ىلع عفرلا زوجي « رمألا باوج هنآ ىلع مزج ا

 لاق وأ) :م لاملا اذه ذخ لاق نأب ةفوكلا يف هب لمعت هلوق نأل يأ :ش ( هل ريسفت هنأل ) : :م نيهجولا

 ‹ هل ريسفت مهيلإ بقعتملا لصتملاو بيقعتلاو :ش ( لصولل ءافلا نأل ‹ ةفوكلا يف هب لمعاف

 ةفوكلاب فصنلاب لاملا اذه ذحخ لاق نأب :ش ( ةفوكلاب فصنلاب هذخ لاق وأ ) : م: :هلوق وه سماخلاو

 ءةفوكلاب اقصلم لام لاب لمعلا وهو مالكلا بجومب قاصلإلا يضتقتف :ش ( قاصلإلل ءابلا نأل ) :م

 . اهيف لمعلا نوكي نأ وهو

 لعجو «ةفوكلا يف هب لمعتل فصنلاب هذخ لوقي نأ وهو « فنصملا هركذي مل : سداسلا

 . اذك لمعت نأ ىلع هلوق ركذي ملو ‹ عفرلاو مزجلا رابتعاب نيمسق ىلع ثلاثلا عونلا يكاكلا

 .هانركذ ام سداسلا لعجو « ادحاو اًمسق اذه ةيانعلا بحاص لعجو

 لال ااذهذحخ وأ « اذك ناكم يفو اذك لمعت نأ يهو ةتس فنصملا هركذ يذلا نأ : باوصلاو

 الو ء ةروشم دعب اظفل يقبو « ةفوكلا يف لمعاف وأ مزج اب هب لمعتو عفرلاب ةفوكلا يف هب لمعت

 . ةفوكلا يف اهب لمعا فصنلاب ةبراضم فلألا اذه كيلإ تعفد لوقي نأ امهدحأ طرش دعب

 اذه ذخ : لاق اذإ امأ ) :م هلوقب هيلإ راشأ « واولاب ةفوكلاب اهب لمعاو لوقينأ : يناثلاو

 ىلع فطعي ال ءيشلاو :ش ( فطعلل واولا نأل « اهريغ يفو اهيف لمعي نأ هلف ةفوكلاب هب لمعاو لاملا

 ناک اذك تلعف نإ لاق هنأک :ش ( ةروشملا ةلزنب ريصيف ) :م أدتبم اًمالك ربتعاف هريغ ىلع لب هسفن

 , نقلا بلاغ ىلع يآر جارختسا وهو نيشلا مضو ميملا حسف هب ةروشملاو . عفنأ

 . رح تنأو الأ يلإ دأ هلوق يف امك لاحلا واو لعجت ملف : لیق ناف

 . ذخألا لاح ال ذخألا دعب نوكي نأ لمعلا نأل ءانه اه كلذ ةيحالص مدعب : بيجا

 ركذ 4 مكسوؤر نوقلحم  ىلاعت هلوق يف امك ةرظتنم ًالاح نوكي نأ زوجي ال مل : تلق

 . مدقت ام ىلع اعيرفت

ذه رکذ :ش ( دييقتلا حص هنم عيبتو نالف نم يرتشت نأ ىلع : لاق ولو ) :م
 مدقت ام ىلع اعیرفت ا
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 وأ ةفوكلا لهأ نم اهب يرتشت نأ ىلع لاق اذإ ام فالخب « ةلماعملا يف هب ةقثلا ةدايزل ديفم هنأل

 وأ اهلها ريغ نم ةفوكلاب عابف مهنم عيبتو ةفرايصلا نم هب يرتشت نأ ىلع فرصلا يف الام عفد
 وه اذهو عونلاب دييقتلا يناثلا ةدئافو « ناكم اب دييقتلا لوألا ةدئاف نأل ءزاج ةفرايصلا ريغ نم
 ‹ هيضمب دقعلا لطبي « هنيعب ًاتقو ةبراضملل تقو نإ كلذكو : لاق . كلذ ءارو اميف ال افرع دارملا

 . نام او عونلاب دييقتلاك راصف نامزلاب دییقت هنإف « دیفم تیقوتلاو « هتقو اب تقوتیف لیکوت هنأل

 ةبارقل لالا بر ىلع قتعي نم يرتشي نآ براضملل سیلو : لاق

 م هدييقت نأل يأ :ش ( هنأل ) :م هرخآ ىلإ يرتشت نأ ىلع ةبراضم هذخ لاما بر لاق ول ينعي
 ءاضق تالماعملا يف سانلا توافتل :ش ( ةلماعملا يف ) :م نالفب يأ :ش ( هب ةقثلا ةدايزل ديفم)
 يعفاشلا لاقو . دمحأ لاق انلوقبو « تاهبشلا نع هزنتلا يفو ٠ باسحلا يف ةفاسمو ءاضتقاو
 ام فالخب ) :م .انركذ ام انلو ةبراضملا حصت الف دييقتلا اذه حصي ال : - هللا امهمحر - كلامو
 عفد وأ ةفوكلا لهأ نم ) :م ةبراضملا لام اهب دارأو . ةبراضملا يأ :ش ( اهب يرتشت نأ ىلع لاق اذإ

 نم يآ :ش ( اهلهأ ريغ نم ةفوكلاب عابف مهنم عيبتو ةفرايصلا نم هب يرتشت نأ ىلع فرصلا يف الام
 :ش ( لوألا ةدئاف نأل ) :م اعيمج نيهجولا يف :ش ( زاج ةفرايصلا ريغ نم وأ ) :م ةفوكلا له ريغ

 (يناثلا ةدئافو) :م ةفوكلا وهو :ش (ناكم اب دييقتلا) :م ةفوكلا لهآ نم اهب يرتشت نأ ىلع هلوق وهو
 اذهو) :م فرصلا عيب وهو :ش ( عونلاب دييقتلا ) :م ةفرايصلا نم يرتشت نأ ىلع : هلوق وهو :ش
 نإف ‹ ظفللا رهاظ نع لودع اذه يف لاقي نأ هريدقت ردقم لاؤس نع باوج :ش ( اقرع دارملا وه
 : باوجلا ريدقتو . اهريغ يف وأ ةفوكلا يف ناك ءاوس « هريغ نم ال يفوك نم هءارش ىضتقي هرهاظ
 ةفوكلا نم جورخلا نع حعنملاو كلذ يف فرعلاو « فرعلا ةلالدب هب كرتيدق ظفللا ىضتقم نأ
 توافت عم هنيعب صخشب فرصلا يف ةلماعملا صخي ملاملو . لصح دقو « هلال ةنايص
 ريغ ينعي :ش ( كلذ ءارو اميف ال ):م لصح دقو فرصلا عرف هب دارلا نأ ىلع لد صاخشألا

 . يناثلا يف عونلاو لوألا يف ناكل

 ( هيضمب دقعلا لطبي هنيعب اًتقو ةبراضملل تقو نإ كلذكو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 دقع نأل يأ :ش ( هنأل ) :م ناكملاو عونلاب دييقتلاك ناكف « ديفم نامزلاب تيقوتلا نأ ينعي :ش

 لاقو هتياور رهاظ يف دمحأ لاق هبو « ةتقوملا ةلاكولاك :ش ( هتقو امب فقوعيف ليكوت ) :م ةبراضملا
 ضعب لاقو . لماعلاب ررض ىلإ يدؤي هنأل « هتيقوت حصي ال : ةياور يف دمحأو كلامو يعفاشلا
 يرتشي ال نأ ىلع طرش نإو حصي مل اهدعب عيبي نأ ىلع ةدملا طرش نإ : يعفاشلا باحصأ

 ( عونلاب دييقتلاك راصف « نامزلاب دييقت هنإف  ديفم تیقوتلاو ) :م هلوق نم هرکذ ام انلو . حص اهدعب
 . ةفوكلا وحن :ش ( ناكملاو ) :م ماعطلا وحن :ش

 (ةبارقل لالا بر ىلع قتعي نم يرتشي نأ براضملل سيلو) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م
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 هيف ققحتي الو ىرخأ دعب ةرم فرصتلاب كلذو ‹ حبرلا ليصحتل عضو دقعلا نأل « اهريغ وأ

 ر راو رمح مارشک ضیقلاب كلم ال ام ءارش ةبراضلا يف لخدي ال اذهلو « هتعمل

 ًايرتشم راص لعف ولو : لاق . دوصقملا ققحتيف ققحتيف هضبق دعب هعيب هنكمي هنأل دسافلا عيبلا فالخب

 اذإ ءارشلاب ليكو لاك هيلع دفن يرتشملا ىلع ًاذافن دجو ىتس ءارشلا نأل « ةيراضم ا نود هسفتل

 . فلاخ

 هجول لب ةبارق نكلو « هيلع قتعي ينعي « ةبارق ريغ وأ يأ :ش ( اهريغ وأ ) :م هنباو هيبأ لشم :ش

 حصي هنذإب ناك اذإو لاما بر نذإ ريغب ناك اذإ ءاهقفلا رثكأ لاق هبو « هقتعب فولحملا وحن «رخآ

 فرصتلاب) :م حبرلا ليصحت يأ :ش ( كلذو « حبرلا ليصحتل عضو دقعلا نأل ) :م ةبراضملا عفنتو

 نم ءارش يف يأ :ش ( هيف ) :م «ىرخأ دعب ةرم فرصتلا يأ :ش ( ققحتي الو ىرخأ دعب ةرم

 . هيلع قتعی

 اذه يفو « كلذ دعب فرصتلا ىقبي الف ءارشلاب هيلع قتعي نم قتعل يأ :ش ( هقتعل ) :م

 ىلع قتعي نم ىرتشا نإ اقلطم دبع ءارشب ليكولا نإف « ةلاكولاو ةبراضملا نيب قرفلا ىلإ ةراشإ
  ةلاكولا يف دوصقب سيل فرصتلا رركت ىلإ جاتحما حبرلا نأل كلذو « اًقلاخم نكي مل هلكوم

 . اًملاخم ناک هيلع قتعی نم یرتش ثاف هعيبأ ادبع يل رتشا هلوقب ديقو لكوملا دوصقم ناك ول ىتح

 ءارش ةبراضملا يف لخدي ال ) :م حبرلا ليصحتل عضو دقعلا اذه نوكلو يأ :ش (اذهلو) :م

 . حبرلا ليصحتل هيف فرصتلا ءافتنال :ش ( ةعيملاب ءارشلاو رمخلا ءارشك ضبقلاب كلم ال ام

 كليب عيبملا نأل « دسافلا عيبلا ةبراضملا يف لخدي ينعي :ش ( دسافلا عيبلا فالخب ) :م

 عيبلا يف عيبملا عيب هنكيي براضملا نأل يأ :ش ( هضبق دعب هعسيب هنكمي هنأل ) :م لخديف ضبقلاب

 ليصحت وهو :ش ( دوصقملا ققحتيف ) :م دسافلا عيبلاب اًملاخم نوكي الف « هايإ هضبق دعب دسافلا

 . لطابلا عيبلا يف امك دسافلا عيبلاب اًملاخم ريصي ةثالثلا دنعو « حبرلا

 براضملا ىرتشا ولو يأ :ش ( لعف ولو ) :م : - هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 يرتشم ا ىلع اذافن دجو ىتم ءارشلا نأل « ةبراضملا نود هسفنل اًيرتشم راص ) :م لالا بر ىلع قتعي نم

 دبعلاو يبصلا نع ازارتحا اًدافن دجو ىتم هلوقب ديق :ش ( فلاخ اذإ ءارشلاب ليكو لاك هيلع ذفن
 ةبراضملا لام نم نمللا دقن ناك نإو ىلوملاو يلولا ةراجإ ىلع فقوتي امهءارش نإف نيروجحلا

 نمضي نأ نيبو براضملا ىلع عئابلا عجريو « ئابلا نم ضوبقملا درتسي نأ نيب لاملا بر رييختب

 . هيلع ايد ةبراضملا لاب ىضق هنأل كلذ لثم براضلا

 قتع ملاع ريغ ناك نإو « لالا سأر ردقب هنم عيب ارسوم اًلاع لماعلا ناك نإ : كلام لاقو

 هتصحب لاملا بر ىلع لماعلا عجري حبر رهظ ول اذه ىلعو « لماعلا ىلع مرغالو لالا بر ىلع
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 دسفيو هبيصن هيلع قتعي هنأل ؛ هيلع قتعي نم يرتشي نأ هل زجي مل حبر لاملا يف ناك نإف : لاق
 نإو . دوصقملا لصحي الف ‹ فرصتلا عنتميف « فورعملا فالتخالا ىلع قتعي وأ لالا بر بيصن

 . ةبراضملا لام نم دقنلاب نمضيف هسفنل دبعلا ًايرتشم ريصي هنأل ‹ ةبراضملا لام نمض مهارتشا

 قتعيل هيف هل ةكرش ال ذإ فرصتلا نم حنام ال هنأل ؛ مهيرتشي نآ زاج حبر لاملا يف نكي مل نإو

 لالا برل نمضي ملو . هبيرق ضعب هكلمل مهنم هبيصن قتع ءارشلا دعب مهتميق تداز نإف « هيلع
 قيرط نم تبثي ءيش اذه نأل « ةدايزلا هكلم يف الو ةميقلا ةدايز يف هتهج نم عنص ال هنآل ؛ ًائيش

 هبيصن ةميق يف دبعلا ىعسيو هريغ عم هرو اذإ امك راصف « مكحلا

 :م براضملل يأ :ش ( هل زجي مل حبر لاملا يف ناك نإق ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ( لالا بر بيصن دسفيو هبيصن هيلع قتعي هنأل ):م براضملا ىلع يأ :ش ( هيلع قتعي نم يرتشي نأ)

 ‹ امهدنع هلك دبعلا يأ :ش ( قتعي وأ ) :م . هعيب زوجي ال ىعستسم هنوکل هعیب زاوج ءافتنال شش

 امهل اًقالخ اندنع أزجتي قاتعإلا نأ وهو :ش (فورعملا فالتخالا ىلع ) :م :هلوقب اذه ىلإ راشأ

 . حابرتسالا وهو :ش ( دوصقملا لصحي الف ‹ فرصتلا عنتميف) :م

 كليال هنأل « قتعيالو حصي : لوق يفو « لوق يف -هللا همحر - يعفاشلا لاق انلوقبو

 يف نكي مل نإو : هجو يفو ةياور يف دمحأ لاق هبو « ةمسقلاب هكيلمت ىلع روهظلا درجمب حبرلا

 . عامجإلابو لشمب حصي حبر لاما

 هنأل ‹ ةبراضملا لام نمض ) :م هيلع قتعي نم براضملا ىرتشا نإو يأ :ش ( مهارتشا نإو ) :م

 هنأل مهيرتشي نأ زاج حبر لاملا يف نكي مل نإو ةبراضملا لام نم دقنلاب نمضيف هسفنل دبعلا اًيرتشم ريصي
 قتعي ىتح لاملا يف براضملل ةكرش ال ينعي :ش ( هيلع قتعيل هيف هل ةك رش ال ذإ فرصتلا نم عنام ال
 . براضملا ىلع يأ « هيرتشي ي نم هيلع

 يذلا نم براضملا بيصن يأ :ش ( مهنم هبيصن قتع ءارشلا دعب مهتميق تداز نإف ) :م

 ( هكلمل) :م ةياور يف دمحأو ةياور يف كلامو هجو يف يعفاشلا لاق هبو « هيلع قتعي نمم مهارتشا

 ةدايز يف هتهج نم عنص ال هنأل « اًئيش لاملا برل نمضي ملو هبيرق ضعب ) :م براضملا كلل يأ :ش

 . حبرلا نم هبيصن وهو :ش ( ةدايزلا هكلم يف الو ةميقلا

 قيرط نم تبثي ءيش ) :م ةدايزلا كلم نمو ةميقلا ةدايز نم ركذ ام راشأ :ش ( اذه نأل ) :م

 نإ نمضي ةياور يف كلامو هجو يف دمحأو يعفاشلا دنعو . هيف هل رایتخا ال ينعي :ش ( مکحلا

 اجوز هتکرتو تتامف اهجوز نبا ترتشا ةأرماک :ش ( هریغ عم هرو اذِإ امك راصف ) :م رسوم ناک

 يأ :ش ( هبيصن ةميق يف دبعلا ىعسيو ) :م اهيخأل اًئيش نمضي الو جوزلا بيصن قتعأ اخأو
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 فلا براضملا عم ناك نإف : لاق . ةثارولا يف امك « هيف ىعسيف هدنع هتيلام تبستحا هنأل ؛ هنم

 ةمیق تغلب مث هاعداف افلا يواسي دلوب تءاجف اهشطوف فلا اهتمیق ةیراج اھب یرتش ڈاف فصتلاب

 نيتئامو فلآ يف مالغلا ىعستسا لاملا بر ءاش نإف رسوم يعدملاو ةئامسمخو افلا مالغلا

 حاكنلا شارف ىلع ًالمح رهاظلا يف ةحيحص ةوعدلا نأ كلذ هجوو . قتعأ ءاش نإو ‹ نيسمخو

 فني مل هنکل
 ا

 نإ - هللا امهمحر- كلامو دمحأو لوق يف - هللا همحر - يعفاشلا لاق هبو . لالا بر بیصن

 ) :م دبعلا نم يأ :ش ( هنم ) :م ًارسعم براضملا ناك
 م دبعلا ةيلام يأ :ش ( هتیلام تبستحا هنأل

يف ىعسيف ) :م دبعلا دنع يأ :ش ( هدنع)
 بر بيصن يف دبعلا ىعسيف يأ :ش ( ه

 يف امك) : م لاملا

 سابتحال نيقابلا بيصن يف ىعسي هنإف هبيصن مهدحأ قتعي اًدبع ةعامج ثرو نأك :ش ( ةلارولا

 . هدنع ةيلاملا

لئاسم نم وهو « اعيرفت هركذ :ش ( فصنلاب فلا براضملا عم ناك نف : لاق ) :م
 ماجا 

 ةيراج اهب ىرتشاف ) :م ةفصانم مهرد فلأ براضلا عم ناك نإ يأ « ءافلاب هركذ كلذلف « ريغصلا

سوم يعدم او ةئامسمخو اًقلأ مالغلا ةميق تغلب مث هاعداف اًقلأ يواسي دلوب تءاجف اهتطوف فلأ اهتميق
 (ر

لا قح يف قاتعإ نامض براضلا ةوعد ببسب نامضلا نأ وهو ةهبشلا يفنل هلوقب ديق
 ىلوم

 ناك اذإ لالا برل براضملا نمضي نأ يغبنيف « راسعالاو راسيلاب فلتخي قاتعالا نامضو

 . نمضي ال كلذ عم اًرسوم

تو ةوعد حصي لالا يف حبر رهظ نإ : ةلبانحلا «ينغم» يفو
 قتعيو هل دلو مأ ةيراحلا ريص

 ةهبش الو كلم ريغ يف هنم تقلع هنأل قتيقر دلولاف قولعلا لبق حبر رهظي مل نإو ةميقلاب دلولا

موي اهتميق نمضي كلام لاقو «كلم
علا لبق حبر رهظ نإ ةياور يف ءطولا 

 . قول

 ةوعدف فلأ ىلع هتميق دزت ملاذإ هنأل ةئامسمخو الأ مالغلا ةميق تغلب مث هلوقب ديقو

 دحلا ىفتناو لالا سأرب لوغشم امهنم الك نأل مألاو دلولا نم اًدحاو كليب ال هنأل ةلطاب براضلا

 نمضيو « الصأ كلم ا مدعل بسنلا تبثي الو حبرلا روهظ ريدقت ىلع هب هقح قلعت لامتحال

 . ةبراضملا لأم امهنأل دلرلاو مألا عيبي نأ هلو دقعلا

خو نوتئامو فلأ يف مالغلا ىعستسا لالا بر ءاش نإف ) :م
 ( كلذ هجوو « قتعأ ءاش نإو « نيسم

 ۾ اهلحم يف اهلهأ نم اهرودصب : ش ( رهاظلا يف ةحيحص ةوعدلا نأ ) :مروكذلا کلا يآ :ش

:م هنم تقلعف اهئطوف هنم اهعاب مث عئابلا هنم اهجوز نأب :ش ( کلا رشاد ىلع دامس
 (هنکل) 

 . قتلا تح يف يآ :ش ( ذفني مل ) :م دلولاب ءاعدالا نکل يأ :ش
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 سأرب قحتسم دلولاو مألا ينعأ امهنم دحاو لك نأل حبرلا روهظ مدعل كلملا وهو هطرش دقفل

 اذإف .اذه اذك حبرلا رهظي ال لالا سأر يواسي اهنم نيع لك انايعأ راص اذإ ةبراضملا لامك لاما
 اذإ مث « دلولا قتعأ اذإ ام فالخب « ةقباسلا ةوعدلا تذفنو حبرلا رهظ نآلا مالغلا ةميق تداز
 امأ « كلملا ثودحب كلذ دعب ذفني ال كلملا مدعل لطب اذإف ‹ قتعلا ءاشنإ كلذ نأل ةميقلا تداز

 » ارتشا مث هريغ دبع ةيرحب رقأ اذإ امك « كلما ثودح دنع ذفني نأ زاجف رابخإف اذه

 دحاو لك نأل ‹ حبرلا روهظ مدعل ) :م دلولا يف ةهبش وأ :ش ( كلملا وهو هطرش دقفل ) :م

 رخآلا نيعتيف امهدحأ كلهي نأل لمتحي هنأل :ش ( لاملا سأرب قحتسم دلولاو مألا ينعأ امهنم

 . ( لاملا سار يواسي اهنم نيع لك اًنايعأ راص اذإ ةبراضملا لامك ) :م حبرلا رهظي الف لالا سأرل

 (حبرلا رهظي ال ) :م هنإف اًملأ يواسي امهنم دحاو لك نيدبع لالا سأرب ىرتشا ول امك :ش
 براضملل نكي مل حبرلا رهظي مل اذإف هيف نحن ام يأ :ش ( اذه اذك ) :م رفزل اًقالخ اندنع :ش
 . داليتسالا تبثي ال كلملا نودبو « كلم ةيراجلا يف

 كلذك ىقبتف دلولا لبق لاملا سأرل ةنيعتم تناك ةيراجلا نأ : امهدحأ : نيهجوب ضرتعاو

 لك نيسرف ةبراضمل فلأب ىرتشا اذإ براضملا نأ : يناثلاو . احبر هلك دلولا نوكي نأ نيعتو

 . حص هملسو لجرل كلذ بهو ول یتح « امهعبر هل ناک اًفلأ يواسي امهنم دحاو
 وه لاملا سأر نإف « لالا سأر اهنأل ال معازملا مدعل ناك اهنيعت نأب لوألا نع : بيجا

 رخآلا نم كلذل ىلوأ امهدحأ نكي ملو اهنيعت بهذف ةمحازملا تققحت دلولا دعبو مهاردلا

 . لالا سأرب القتساف

 ةلمج نامسقيف دحاو سنج ناسرفلاو ةفلتخم سانجأ اًنايعأ هلوقب دارملا نأب : يناثلا نعو

 ةلمج نامسقي امهنإف « نيدبعلا فالخب « احبر ضعبلا لصح ةلمج اربتعا اذإو « ةدحاو
 لوق ةفينح ىبأ دنع ةفلتخم اًسانجأ قيقرلا نوكل ةلايح ىلع اهعيب نوكي دحاو لك لب «ةدحاو

 ۰ . براضملا باتك ةياور يف اًضيأ هدنعو « ادحاو

 ةوعدلا تذفنو حبرلا رهظ ) :م لالا سأر رادقم ىلع يأ :ش ( نآلا مالغلا ةميق تداز اذإف ) م

 ذفني مل نكلو « هنم بسنلا تبشيف « حاكنلا شارف وهو ادوجوم ناك اهببس نأل :ش ( ةقباسلا

 . اذفان راص مناملا لاز اذإف ‹ كلملا مدع وهو نالا دوجولا

 الف دلولا ةميق يأ :ش ( ةميقلا تداز مث دلولا ) :م براضملا يآ :ش ( قتعأ اذإ ام فالخب ) :م
 مدعل لطب اذإف ) :م ًالطاب ناكف كلم ا مدعل هلحم فداصي ملف :ش ( قتعلا ءاشنإ كلذ نأل ) :م قتعي

 دنع ذفني نأ زاجف رابخإف ) :م بسنلا ءاعدا يآ :ش ( اذه امآ ‹ كلملا ثودحب كلذ دعب ذفني ال كلما

 . هيلع تعي هنإف :ش ( هارتشا مث هريغ دبع ةيرحب رقأ اذإ امك كلملا ثودح
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 نم ًائيش لالا برل نمضي الو هضعب يف هكلم مايقل دلولا قتع بسنلا تيثو ةوعدلا تحص اذإف

 اذهو « هيف هل عنص الو هيلإ فاضيف امهرخآ كلملاو ‹ كلملاو بسنلاب تبث هقتع نأل « دلولا ةميق

 هدنع هتيلام تسبتحا هنأل ؛ مالغلا ىعستسي نأ هلو . دجوي ملو يدعتلا نم دب الف قاتعإ نامض

 نيتئامو فلأ يف هيعستسيو -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع بتاكملاك ىعستسملا نأل « قتعي نأ هلو

 يف هل ىعسي اذهلف ‹ امهنيب حبرلاو ‹ حبر ةئامسمخلاو « لالا سأرب قحتسم فلألا نأل نيسمخو

 . رادقملا اذه

 ‹هضعب يف هكلم مايقل ) :م امهدنع يأ :ش ( دلولا قتع بسنلا تبثو ةوعدلا تحص اذإف ) :م

 . ارسعم وأ ناك رسوم :ش ( دلولا ةميق نم اًنيش لاملا برل نمضي الو

وجول رسوم ناك نإ « هتصح هل نمضي : كلامو ةياور يف دمحأو هجو يف يعفاشلا لاقو
 د

 . هكلم اذإ نمضيف بسنلا ةوعد هنم عنصلا

 ۾ ادوجو ينعي :ش ( امهرخآ كلملاو « كلملاو بسنلاب تبث هقتع نأل ) :م هلوق نم هركذ ام انلو

 نيفصو تاذ ةلعب تبث اذإ مكحلا نأل « كلملا ىلإ يأ :ش ( هيلإ ) :م مكحلا يأ :ش ( فاضيف )

 . ادوجو امهرخآ فاضي

 . ةبجوملا اهنإف ةعبارلاو كايإ : لاقف « اًئالث ةدايزلاب هيدي نيب رقأ الجر نأ -هنع

 دايدزاب هكراش هنأل « كلملا توبث يف يأ :ش ( هيف ) :م براضملا يأ :ش ( هل عنص الو ) :م

 ( دجوي ملو يدعتلا نم دب الف « قاتعإ نامض اذهو ) :م اًيدعتم نوكي الف « هيف هل عنص الو « ةميقلا

 هلوقب هيلإ راشآ ‹ قاتعإلاو ءاعستسالا نم نيرخآلا نيرمألا دحأ ىقبي نامضلا ىفتنا اذإو :ش

 . لاملا برل يآ :ش ( هلو ) :م

 يبأ دنع بتاكملاك ىعستسملا نأل « قتعي نأ هلو هدنع هتيلام تسبتحا هنأل « مالغلا ىعستسي نأ ) :م

 « لالا سأرب قحتسم فلألا نأل « نيسمخو نينئامو فلا يف هيعستسيو «- هللا همحر - ةفينح

 . حبر هلك دلولاو لالا سأر ةيراج لا لعجي ال مل : ليق نإف

 ‹ كلذ نم تسيل ةيراجلاو لاملا سأر سنج نم ةياعسلاب دلولا ىلع بجي ام نأل : ليق

 ` يف امهركذ باوجلاو لاؤسلا اذهو « سناجتلل تسنأ لالا سأرل ةياعسلا نم فلألا نييعت ناكف

 . « ىفاكلا»
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 قحتسا امل ذوخأملا فلألا نأل « مألا ةميق فصن يعدملا نمضي نأ هل فلألا لالا بر ضبق اذإ مث

 ةوعد تمدقن دقو امهنیب نوکتف حبر اهلك ةيراجلا نأ رهظ ءافيتسالا يف ًامدقم هنوكل لاملا سأرب

 كلت تذفن كلملا رهظ اذإف ‹ كلملا دقفل اهذافن فقوتو حاكنلاب تباثلا شارفلا لامتحال ةحيحص

 نامضو كلمت نامض اذه نأل ءلالا بر بيصن نمضيو هل دلو مآ ةيراجلا تراصو ةوعدلا

 بيصن نمضي ةثارو هريغو وه اهكلم مث حاكنلاب ةيراج دلوتسا اذإ امك اعنص يعدتسي ال كلمتلا

 . رمام ىلع دلولا نامض فالخب « اذه اذک « هکیرش

 داليتسالاب تقتع دقو ةئاملا سأر ةيراجلا انلعج انأل رظن هيفو : « ةيانعلا » بحاص لاقو

 . هتهج نم حبرملا روهظ ببسب حبرتف اهمحاز دلولا : تلق

 «مألا ةميق فصن ) :م براضملاوهو :ش ( يعدملا نمضي نأ هل فلألا لاملا بر ضبق اذإ مث ) :م

 ىلع :ش ( ءافيتسالا يف امدقم هنوكل لاملا سأرب قحتسا امل ) :م دلولا نم يأ :ش ( ذوخاملا فلألا نأل

 م . براضملا نم :ش ( ةحيحص ةوعد تمدقت دقو امهنيب نوكتف « حبر اهلك ةيراحللا نأ رهظ ) :م حيرلا

 :ش ( ةوعدلا كلت تذفن كلملا رهظ اذإف ‹ كلملا دقفل اهذافن فقوتو حاكنلاب تباثلا شارفلا لامتحال )

 . ةقباسلا

 نامضو كلمت نامض اذه نأل < لالا بر بيصن نمضيو <« هل دلو مأ ةيراحلا تراصو ) :م

 مث حاكنلاب ةيراج دلوتسا اذإ امك ) :م لصح دقو كلملا دمتعي لب :ش ( اًعنص يعدتسي ال كلمتلا

 جوزت خألاک :ش ( هکیرش بیصن نمضي ) :م هنإف ةثارولا ةهج نم يأ :ش ( ةثارو هريغو وه اهكلم

 . هيف نحن ام يأ :ش ( اذه اذک ) :م هکیرش بیصن نمضیف

 ال وهو يدعتلا نم دب الف فالتإ وهو « قاتعإ نامض هنإف :ش ( دلولا نامض فالخب ) م

 كلملاو « كلملاو بسنلاب هقتع نأل هلوق ىلإ ةراشإ :ش ( رمام ىلع ) :م هعنص نودب ققحتی

 . ملعأ هللاو ‹ هيف هل عنص الو امهرخآ
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 براضي براضملا باب
 الو عفدلاب نمضي مل لالا بر هل نذأي ملو ةبراضم هريغ ىلإ لالا براضملا عفد اذإو : لاق

 نع نسحلا ةياور اذهو « لالا برل لوألا نمض حبر اذإف « حبري ىتح يناثلا براضملا فرصتب

 لاقو . ةيأورلا رهاظ اذهو « حبري مل وأ حبر نمض هب لمع اذإ : الاقو « -هللا همحر- ةفينح يبأ

 «-هللا همحر - فسوي يبأ نع ةياور وهو « لمعي مل وأ لمع عفدلاب نمضي : -هللا همحر- رفز

 عاديإ عفدلا نأ امهلو . ةبراضملا هجو ىلع عفدلا اذهو < عاديإلا هجو ىلع عفدلا هل كولمملا نأل

 همحر- ةفينح يبألو . هلبق ىعارم لاحلا ناكف « لمعلاب ةبراضملل هنوك ررقتي امنإو « ةقيقح

 ‹ امهب نمضي الف براضملا امهكلمي نالعفلاو « عاضبإ هدعبو عاديإ لمعلا لبق عفدلا نأ -هللا

 هنآ الإ

 ( براضي براضملا باب ) :م

 عراضمل ا نآ ملع دقو . براضي هنوك لاح براضملا ماكحأ نايب يف باب اذه : يأ :ش

 . ريمضلاب هيف ىفتكي ًالاح عقو اذإ تبثما
 ا ر الا واقل ناو : يرودقلا يآ :ش ( لاق ) :م

 - رفز لاقو . عفدلا درجمب يأ :ش ( عفدلاب نمضي مل لاملا بر هل ) :م نذاي مل هن أا لاحلاو

 ام ىلع الاخ رس نال ۲ شسوي ی نه هلو رهو داد اا - هللا

 .نآلا ءيجي

 م يناثلا براضملا فرصتب اًضيأ نمضي الو يأ :ش ( يناشلا براضملا فرصتب الو ) :م

 م لوألا براضملا نمض يناثلا براضملا حبر اذإف يأ :ش ( لوألا نمض حبر اذإف « حبري یتح)

 ‹«حبري مل وأ حبر نمض هب لمع اذإ : الاقو - هللا همحر- ةفينح يبأ نع نسحل ا ةياور اذهو « لاملا برل)

 . عفدلا درجمب يأ :ش (عفدلاب نمضي : - هللا همحر - رفز لاقو ةياورلا رهاظ اذهو

 نأل - هللا همحر- فسوي يبأ نع ةياور وهو « لمعي مل وأ ) :م يناثلا يأ :ش ( لمع ) :م

 ؛ عاديإلا هجو ىلع عفدلا ) :م وه براضملا هكلي يذلا نأ دارأ « براضملل يأ :ش ( هل كولمللا

 . نمضيف اًقلاخم راصف :ش ( ةبراضملا هجو ىلع عفدلا اذهو

 ررقتي امنإو ) :م عاديإلا ةيالو هلو كيلمت الف ةنامأ هنأل :ش ( ةقيقح عاديإ عفدلا نأ امهلو ) :م

 لمع نإ لمعلا لبق يأ :ش ( هلبق ) :م اًفوقوم يأ :ش ( ىعارم لاحلا ناكف « لمعلاب ةبراضملل هنوك

 . الف الإ و نمض

 امهكلمي نالعفلاو عاضبإ هدعبو عاديإ لمعلا لبق عفدلا نأ - هللا همحر - ةفينح يبألو ) :م

 م يناثلا براضملا نأ يآ :ش ( هنأ الإ ):م عاضبإلاو عاديإلاب يأ :ش ( امهب نمضي الف براضملا
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 ةبراضملا تناك اذإ اذهو ‹ هريغب هطلخ ول امك نمضيف لالا يف ةكرش هل تبث دقف حبر اذإ

 الف هلثم رجأ هلو « هيف ريجأ هنأل يناثلا لمع نإو لوألا هنمضي ال ةدساف تناك نإف « ةحيحص

 نمضي ال نأ يغبني : ليقو . يناثلا ركذي ملو لوألا نمضي باتكلا يف ركذ مث « هب ةكرشلا تبثت

 . عدوملا عدوم يف مهفالتخا ىلع ءانب نمضي : امهدنعو ‹ -هللا همحر- ةفينح يبآ دنع يناثلا

 وهو عامجإلاب يناثلا نمض ءاش نإو ‹ لوألا نمض ءاش نإ رايخلاب لالا بر : ليقو

 ( نمضيف لاملا يف ةكرش ) :م لالا برل لوألا براضملا تبثأ دقف يأ :ش ( هل تبث دقف حبر اذإ )
 هطلخ ول امك ):م نامضلا بجويف فالتإ كلذ يفو لاملا بر لام حبر يف ريغلا كارتشال :ش

 . اهلام ريغب ةبراضملا لام :ش ( هريغب

 م انركذ ام ىلع لمعلاو حبرلاب امهيلع وأ لوألا ىلع نامضلا بوجو يأ :ش ( اذهو ) :م

 وأ ةيناثلاو ىلوألا ةبراضملا اهب دارملا نأ نيبي ملو ةيراضملا قلطأ :ش ( ةحيحص ةبراضملا تناك اذإ)
 نمضي مل اًعيمج امهيتلك وأ ةيناثلا وأ ةدساف تناك اذإ ىلوألا نإف « امهنم الك لوانتيل امهيتلك

 تناك ول اذكو « نامضلل ةبجوملا ةكرشلا تبثي ملف هلثم رجأ هلو هيف ريجأ يناثلا نأل « لوألا

 ‹ ةزئاج ةيناثلاو ةدساف ىلوألا تناك اذإ اذكو ء انركذ امل نامض الف ةدساف ةيناثلاو ةزئاج ىلوألا

 . نيتزئاج ناتبراضملا تناك اذإ امهيلع نامضلا بجي اغنإو

 الف ىلوألا ىلع اهانبم نأل « ةيناشلا زاوج روصتي مل ةدساف ىلوألا تناك اذإ : ليق نإف

 طورشملا نوكي نأب ةروصلا بسحب ازئاج نوكي ام ذشنيح ةيناثلا زاوج دارملا نأب : بيجا
 ةئامو حبرلا فصن لرألل طورشملا ناك نأب ةلمجلا يف ةبراضملا هب زوجي ام رادقم حبرلا نم يناثلا
 . هفصن يناثللو الثم

 نإو) :م لوألا براضملا يأ :ش ( لوألا هنمضي ال ةدساف ) :م ةبراضملا يآ :ش ( تناك نإف ) :م

 يأ :ش ( هب ةكرشلا تبشت الف هلثم رجأ هلو هيف ريجأ هنأل ) :م يناثلا براضملا يأ :ش ( يناثلا لمع

 . لمعلل نامضلل ةبجوملا ةكرشلا

 ليقو . يناثلا ركذي ملو لوألا نمضي ) :م يرودقلا رصتخم يأ :ش ( باتكلا يف ركذ مث ) :م

 عدوم يف مهفالتخا ىلع ءانب نمضي امهدنعو - هللا همحر- ةفينح يبأ دنع يناثلا نمضي ال نأ يغبني

 .امهل اًفالخ - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع نمضي ال عدوملا عدوم نإف :ش ( عدوملا

 يآ :ش ( عامجإلاب ىناشلا نمض ءاش نإو لوألا نمض ءاش نإ رايخلاب لالا بر ليقو ) :م

 وهو ) :م ذحخألا يناثلا نمو « ريغلا لام عفد لوألا نم امهنم يدعتلا لوصحل انباحصأ عامجإب
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 نأ : عدوملا عدوم نيبو هذه نيب هل قرفلا هجوو . هدنعاذكو « رهاظ امهدنعاذهو « روهشلا

 هسفن عفنل هيف لمعي يناثلا براضملا امأ ء اتماض نوكي الف « لوألا ةعفنمل هضبقي يناثلا عدوملا

 جحبرلا ناكو ‹ يناثلا نيبو لوألا نيب ةبراضملا تحص لوألا نمض نإ مث « انماض نوكي نأ زاجف

 هجو ىلع ال هريغ ىلإ عفدلاب فلاخ نیح نم نامضلاب هکلم هنأ رهظ هنأل ‹ اطرش ام یلع امهنیب

 هنأل « دقعلاب لوألا ىلع عجر يناثلا نمض نإو « هسفن لام عفد اذإ امك راصف « هب يضر يذلا

 هيف هل لماع ۰

 امهنأل :ش ( رهاظ امهدنعاذهو ) :م بهذملا نم روهشملا وه لوقلا اذه ينعي :ش ( روهشما

 لوقي نم لوق ىلع - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع يأ :ش ( هدنع اذكو ) :م عدوملا عدوم نانمضي

 . اًضيآ هدنع نمضي هنآ

 هجوو) :م هلوقب هيلإ راشأ « عدوملا عدوم ةلأسمو ةلأسملا هذه نيب قرفلا ىلإ جاتحي نكلو

 عدوملا عدوم نيبو ) :م اهيف نحن يتلا ةلأسملا يأ :ش ( هذه نيب ) :م ةفينح يبأل يأ :ش ( هل قرفلا

 هيف لمعي يناثلا براضملا امأ ء اتماض نوكي الف ) :م هسفنل ال :ش ( لوألا ةعفنل هضبقي يناثلا عدوملا نأ

 (نمض نإ مث اتماض نوكي نأ زاجف ) :م حبرلا يف هتكرش ثيح نم هسفن ةعفنمل ينعي :ش ( هسفن عفنل

 ‹ يناثلا نيبو لوألا نيب ةبراضملا تحص ) :م لوألا براضملا يأ :ش ( لوألا ) :م . لالا بر يأ :ش

 لام كلم لوألا براضأا نأل يأ :ش ( هكلم هنأ رهظ هنأل ؛اطرش ام ىلع امهنيب حبرلا ناكو

 بر يآ :ش ( هب يضر يذلا هجولا ىلع ال هريغ ىلإ عفدلاب فلاخ نيح نم نامضلاب ) :م ةبراضملا

 . ةبراضملا تحصف :ش ( هسفن لام عفد اذإ امك راصف ) :م هريغ ىلإ لاملا عفدب ضري مل هنإف « لاملا

 لوألا ىلع عجر ) :م ينافلا براضملا لالا بر نمض نإو يأ :ش (يناثلا نمض نإو ) :م

 يف - هللا همحر - دمحأو كلامو - هللا همحر - يعفاشلا لاق هبو « هببسب يأ :ش ( دقعلاب

 يفو .ةدحاو ةياور ءيشب هيلع عجري مل ملع نإو « لوألا براضملا لاحب ملعي مل نإ ةياور

 . ضوبقملا ةمالس هل مزتلا هنأل « نامضلاب يأ « ةدهعلاب دقعلاب عضوم خسنلا ضعب

 . هداسفب دسفيف ىلوألا ةبراضملا نمض يف هنأل يناثلا ىلإ عفدلا دسفي نأ يغبني : ليق نإف

 ( هنأل ) :م . يعرش رمآ يف اذه اغإو ‹ يسحلا يف تبثي ال ءاضتقالاو يسح رمأ عفدلا : تلق

 . لمعلا كلذ يف يآ :ش ( هيف ) :م لوألل يأ :ش ( هل لماع ) :م يناثلا براضملا يأ :ش

 لماع هنأل :لاق انه اهو « هسفن ةعفنمل هيف لمعي اذه لبق لاق هنأل « ضقانت همالك يف : ليق

 . لوألا براضملل

 لماعو « حبرلا يف هتكرش ببسب هسفنل لماع يناثلا نأل « ةفلتخم ةهجلا نأ : باوجلاو

 داحتا مدعل ضقانتلا عفدناف عدوملل ظفحلا وهو عدوملا لمعو ٤ عدوم ءادتبالا يف هنأ ببسب هريغل
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 ام ىلع امهنيب حبرلاو ةبراضملا حصتو . دقعلا نمض يف هتهج نم رورغم هنألو ‹ عدوملا يف امك

 بيطي الو ‹ يناشلل حبرلا بيطي ءادتبا هنمض هنأكف لوألا ىلع نامضلا رارقإ نأل « اطرش
 ءادأب دنتسملا هكلمب هقحتسي ىلعألاو لمعلا يف ثبخ الو هلمعب هقحتسي لفسألا نأل «ىلعألل

 نأ هل نذأو فصنلاب ةبراضم لاملا بر هيلإ عفد اذإو : لاق . ثبخ عون نع ىرعي الف نامضلا

 ام نأ ىلع : هل لاق لالا بر ناك نإف ‹ حبرو يناثلا فرصت دقو ثلثلاب هعفدف هريغ ىلإ هعفدي
 براضمللو « ثلثلا يناثلا براضمللو فصنلا لالا برلف « نافصن اننيب وهف یلاعت هللا قزر

 ةبراضم يناثلا ىلإ عفدلا نأل ؛ سدسلا لوألا

 اب بصاخلا ىلع عجري نمض اذإ بصاغلا عدوملا يف امك ينعي :ش ( عدوملا يف امك ) :م ةهجلا

 . هرغدق هنإف لرألا ةهج نم يأ :ش ( هتهج نم رورغم ) :م يناثلا يأ :ش ( هنألو ) :م نمض

 لوألا نيب يذلا دقعلا يأ :ش ( دقمعلا نمض يف ) :م رذعلا نم لاذلاب روذعم خسنلا ضعب يفو

 . رغ لوألاو دمتعا هنأل « يناثلاو

 يعفاشلا لاقو « نيبراضملا نيب يأ :ش ( اطرش ام ىلع امهنيب حبرلاو ةبراضملا حصتو ) :م

 : كلام لاقو . نيتياورلا ىلع هلثم رجأ يناثللو لوألا براضملل ءيش الو هكلال حبرلا : دمحأو

 رثكأ لوألا ناكو افلتخا نإو « لرألل ءيش الو يناثلا لماعلاو لاما نيب حبرلاف نارسخلا قفتا نإ

 . لوألا لماعلا ىلع يناثلا عجريو هطرش لاملا برلف لقأ دقعلا ناك نإو « كلاملل دئازلاف

 ىلع نامضلا رارقإ نأل ):م هتصح يقابب لوألا ىلع كلاملا عجريو ةلماك ةصح لماعلل : ليقو

 م لاملا بر نأكف يأ :ش ( هناكف ) :م نأ ربخ لوألا ىلع هلوقو . هل كلملا تبي :ش ( لوألا

 . يناثلا براضملل يأ :ش ( يناثلل حبرلا بيطيو ) :م رمألا ءادتبا يف يأ :ش ( ءادتبا هنمض)

 ( لفسألا نأل ) :م لوألا براضملا وهو :ش ( ىلعألل ) :م حبرلا يأ :ش ( بيطي الو ) :م
 ءاداب دنتسملا هكلمب هقحتسي ىلعألاو لمعلا يف ثبخ الو هلمعب هقحتسي ) :م يناثلا براضملا وهو :ش

 الف) :م ادنتسم نامضلا ءادأب لصح لالا سأر يف كلملاو لالا سأرب هقحتسي هنأل :ش ( نامضلا

 اذإف هجو نود هجو نم تباث ادنتسم نامضلا ءادأب لصاحلا كلما نأل :ش ( ثبخ عون نع ىرعي

 . قدصتلا هليبسف كلذك ناك

 ةبراضم لاملا بر ) :م براضملا ىلإ يأ :ش ( هيلإ عفد اذإو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 م . يناثلا براضملا يأ :ش ( يناثلا فرصت دقو ثلثلاب هعفدف هريغ ىلإ هعفدي نأ هل نذآو فصنلاب

 اننيب وهف ىلاعت هللا قزر ام نأ ىلع ) :م لوألا براضملل يأ :ش ( هل لاق لالا بر ناك نإف حبرو)

 يناثلا ىلإ عفدلا نألء سدسلا لوألا براضمللو ثلثلا يناثلا براضمللو فصنلا لالا برلف نافصن

 . ةبراضم عفدلا نوك لاح يناثلا ىلإ لوألا عفد نأل يأ :ش ( ةبراضم
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 ىلاعت هللا قزر ام عيمج فصن هسفنل طرش لاما برو كلاملا ةهج نم هب رمألا دوجول حص دق

 عيمحجلا ثلث ردقب كلذ نم لعج دقو هبيصن ىلإ هفرصت فرصنيف فصنلا الإ لوألل قبب ملف

 نمك « لوألل عقاو يناثلا لعف نأل « كلذ امهل بيطيو سدسلا الإ قبب ملف « هل نوكيف « يناثلل

 ام نأ ىلع :هل لاق ناک نإو . مهرد فصنب هيلع هریغ رجاتساف مهردب بوث ةطايخ ىلع رجؤتسا

 لالا برو لوألا براضملا نيب يقابلاو ثلشلا يناثلا براضمللف نافصن اننيب وهف هللا كقزر

 نوكيف نيثلثلا قزر دقو ‹ لوألا قزر ام فصن هسفنل لعجو فرصتلا هيلإ ضوف هنأل ؛ نافصن

 تحبر امف : هل لاق ناك ولو . اقرتفاف حبرلا عيمج فصن هسفنل لعج هنأل ؛لوألا فالخب امهنيب

 هريغ ىلإ عفد دقو ‹ نيفصن كنيبو ينيبف ءيش نم

 فصن هسفنل طرش لاملا برو كلاما ةهج نم ) :م عفدلاب يأ :ش ( هب رمألا دوجول حص دق ) :م

 ىضتقجب :ش ( فصنلا الإ ) :م لالا براضملل يأ :ش ( لوألل قبب ملف « ىلاعت هللا قزر ام عيمج

 ثلث ردقب ) :م هبيصن نم يأ :ش ( كلذ نم لعج دقو هبيصن ىلإ هفرصت فرصنيف ) :م . طرشلا

 لوألا براضملل بيطي يأ :ش ( كلذ امهل بيطيو سدسلا الإ قبي ملف « هل نوكيف « يناثلل عيمجلا

 لام لا عضي ول هنآ ىرت الأ . نيدقعلا رشاب دقف هسفنب لمعي مل نإو لوألاو ثلثلا يناثلاو سدسلا

 . هسفنب لمعي مل نإو ابيط حبرلا نم براضملا بيصن ناك حبر ىتح لالا بر هعضبأ وأ ريغ عم

 مهردب بوث ةطايخ ىلع رجؤتسا نمك لوألل عقاو يناثلا لعف نأل ) :م :هلوقب فنصملا للعو

 نإف :ش ( مهرد فصنب ) :م ةطايخلا لمع ىلع هريغ رجأتسملا رجأتسا يأ :ش ( هيلع هريغ رجاتساف

 ( هل لاق ناك نإو ) :م اذكف « هل عقو لمعلا نأل « رجأتسا يذلا رجأتسملل بيطي رخآلا فصنلا

 لاق ينعي :ش ( نافصن اننيب وهف هللا كقزر ام نأ ىلع ) :م براضملل لاق لالا بر ناك نإو يأ :ش

 تبسک ام نآ ىلع لاق وأ «ءيش نم اذه يف تحبر ام لاق ول مکحلا اذکو « باطخلا فاكب كلذ

 اننيب وهف حبر نم هيف كل راص ام نأ ىلع لاقو ءيش نم تقزر ام نأ ىلع لاق وأ بسك نم هيف

 . نافصن

 لاملا برو لوألا براضملا نيب يقابلاو ثلثلا يناثلا براضمللف ) :م كيأرب هيف لمعا لاق وأ

 ( امهنيب نوكيف نيثلثلا قزر دقو ‹ لوألا قزر ام فصن هسفتل لعجو فرصتلا هيلإ ضوف هنأل « نافصن

 فصن طرشامو لصحي ام فصن طرش هنأل « لوألا براضملاو لاملا بر نيب ناعلغلا يأ :ش

 هسفنل لعج) :م لاملا بر نأل يأ :ش ( هنأل ) :م لوألا هجولا يأ :ش ( لوألا فالخب ) :م عيمجلا

 . نامكحلا يأ :ش ( اقرتفاف حبرلا عيمج فصن

 عماجلا لئاسم نم اذه :ش ( نیفصن كنيبو ينيبف ءيش نم تحبر امف : هل لاق ناک ولو ) :م

 هريغ ىلإ عفد دقو ) :م :هلوق يف لاحلل واولااذكو « لاحلا ىلع بصن نيفصن : هلوقو « ريغصلا
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 فصن يناشلل طرش لوألا نال ؛ لالا برو « لوألا نيب يقابلاو « فصنلا يناشللف « فصنلاب

 حبر ام فصن هسفنل لالا بر لعج دقو « هقحتسيف لالا بر ةهج نم هيلإ ضوفم كلذو «حبرلا

 يلف ىلاعت هللا قزر ام نأ ىلع : هل لاق ناك ولو . امهنيب نوكيف فصنلا الإ حبري ملو ٠ لوألا

 فصنلاب ةبراضم رخآ ىلإ عفد دقو نافصن كنيبو ينيبف لضف نم ناك امف : هل لاق وآ « هفصن
 هسفنل لعج هنأل ؛ لوألا براضملل ءيش الو فصنلا يناثلا براضمللو فصنلا لالا برلف

 يناشلل نوكيف « هبيصن عيمج ىلإ يناثلل فصنلا لوألا طرش فرصنيف لضفلا قلطم فصن

 هطيخيل هريغ رجأتساف ‹ مهردب ًابوث طيخيل رجأتسا نمك . ءيش ريغب لوألا جرخيو « طرشلاب
 فصنلا يناثلا براضمللو فصنلا لالا برلف ‹ حبرلا يثلث يناثلا براضملل طرش نإو . هلثمب

 برل قحتسم وه ًائيش يناشلل طرش هنأل ؛ هلام يف حبرلا سدس يناثلل لوألا براضملا نمضيو

 ًامولعم ىمسملا نوكل ةحيحص اهسفن يف ةيمستلا نكل لاطبإلا نم هيف امل هقح يف ذفني ملف لاملا
 دقعلا نمض يف هرغ هنألو « هب ءافولا همزليف ةمالسلا هل نمض دقو هكلمي دقع يف

 كلذو حبرلا فصن يناشلل طرش لوألا نأل « لالا برو لوألا نيب يقابلاو فصنلا يناشالف فصنلاب

 الإ حبري ملو لوألا حبر ام فصن هسفنل لاملا بر لعج دقو « هقحتسيف لاملا بر ةهج نم هيلإ ضوفم
 . لالا برو لوألا نيب يأ :ش ( امهنيب نوكيف فصنلا

 ينيبف لضف نم ناک امف هل لاق وأ ‹ هفصن يلف یلاعت هللا قزر ام نأ یلع هل لاق ناک ولو ) :م
 برلف فصنلاب ةبراضم رخآ ىلإ ) :م لاملا عفد دق لوألا نأ لاحلاو يأ :ش ( عفد دقو نافصن كنيبو
 قلطم فصن هسفنل لعج هنأل ‹ لوألا براضملل ءيش الو فصنلا يناثلا براضمللو فصنلا لاملا
 ريغب لوألا جرخيو طرشلاب يناثلل نوكيف هبيصن عيمج ىلإ يناثلل فصنلا لوألا طرش فرصنيف لضفلا

 مهردب ابو طيخيل) :م الجر يآ :ش ( رجأتسا نمك ) :م يناثلل ناك ام لعج هنأل :ش ( ءيش

 هل یقہی ال هناف « مهردب يأ :ش ( هلثمب هطيخيل هريغ ) :م ميجلا حتفب رجأتسملا يأ :ش ( رجاتساف

 . ءيش

 نمضيو فصنلا يناثلا براضمللو فصنلا لاملا برلف حبرلا يثلث يناثلا براضملل طرش نإو ) :م
 يأ :ش ( هنأل ) :م هرصتخم يف يرودقلا ظفل اذه :ش ( هلام يف حبرلا سدس يناثلل لوألا براضما
 ( لاطبإلا نم هيف امل هقح يف ذفني ملف لاملا برل قحتسم وه ايش يناثلل طرش ) :م لوألا براضملا نأل

 . لالا بر قح لاطبإ يأ :ش

 يأ :ش ( هل نمض دقو هكلمي دقع يف اًمولعم ىمسم ا نوكل ةحيحص اهسفن يف ةيمستلا نكل ) :م
 . هنمض اجب يأ :ش ( هب ءافولا همزليف ةمالسلا ) :م يناثلل لوألا براضملا نمض دقو

 ثیح- :ش ( دقعلا نمض يف ) :م يناثلا رغ لوألا براضملا نألو يآ :ش (هرغ هنالو ) :م
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 نم ىلإ هعفدف مهردب بوث ةطايل- رجؤتسا نمريظن وهو « هيلع عجري اذهلف « عوجرلا ببس وهو

 . فصنو مهردب هطیخی

 . دقعلا نمض يف رورغلا يأ :ش (وهو) :م فصنلا هل طرش

 يف رورغلا ديق هيلع عجري كلذ لجألف يأ :ش ( هيلع عجري اذهلف « عوجرلا ببس ) :م

 OT PADRE رورغلا نأل دقعلا نمض

 . هيلع نامض

 (هعفدف مهردب بوث ةطايخل رجؤتسا نم ريظن ) :م نامضلا يف روكذملا مكحلا يأ :ش ( وهو م

 ‹ هدنع نم فصنلا موقي هنإف :ش ( فصنو مهردب هطيخي نم ىلإ ) :م ميجلا حتفب هب رجأتسملا يأ :ش

 . اذهاذكف « ةيمستلاب هرغ هنأل
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 لصف
 هعم لمعي نأ ىلع حبرلا ثلث لالا بر دبعلو حبرلا ثلث لالا برل براضملا طرش اذإو : لاق

 ؛ زئاج وهف حبرلا ثلث هسفنلو

 ( لصف ) :م

 بيكرتلا دعب نوكي بارعإلا نأل نوني لصو امهمو نوني ال لصف امهم لصفلا :ش
 . كلذل هلصف قبس ام ریاغي مکح هيف ناک الو « اذکو اذ مکح يف لصف اذه ريدقتلاو

 نماذه :ش ( حبرلا ثلث لالا بر دبعلو حبرلا ثلث لالا برل براضملا طرش اذإو : لاق ) :م

 :ش ( هعم لمعي نأ ىلع ) :م حبرلا ثلث لالا بر دبعل اًصضيآ طرشو يأ « ريغصلا عماجلا لئاسم

 ( هللاب نك رشي ال نآ ىلع كنعيابي  ىلاعت هلوق يف امك طرشلل ءيجت ىلع ةملكو براضملا عم يأ
 . ١١( ةيآلا : ةنحتمملا)

 يأ :ش ( زئاج وهف ) :م حبرلا ثلث براضملا سفنل طرشو يآ :ش ( حبرلا ثلث هسفنلو ) :م

 طرش يه يتلا ةيلختلا عني ال هيلع لمعلا طارتشا نأل كلذو « زئاج دقعلااذهو مكحلا اذه

 دي نم دبعلا ةعيدو دادرتسا ىلوملل نكي ملاذهلو « ةربتعم أدي دبعلل نأل « ةبراضملا ةحص
 . نيد هيلع نكي مل نإ ىلوملل حبرلا نم دبعلا بيصن ناك « ةبراضملا تزاج اذإو «عدوملا

 بر ىلع لمعلا طرش فالخب « هباسكأ رئاسك كلذب قحآ هؤامرغف نيد هيلع ناك نإو
 دبع مكح نأل «ديقب سيل لاملا بر دبعل : هلوقو ‹ ةبراضملا حصت الف ةيلختلا عني هنإف « لاما

 بر ةداهش وأ براضملا ةداهش لبقيال نم لك اذكو ىبنجأل طرش ول اذكو « كلذك براضلا

 ىلع وهف لاملا برو براضملا ريغل حبرلا دعب ةبراضملا يف طرش اذإ : ةريخذلا» يفو . هل لاما
 : هوجو

 ةزئاج ةبراضملاف يبنجألا لمع طرش نإ هجولا اذه يفو « يبنجأل كلذ طرش اذإ : لوألا

 . لاملا برل نوكيف « هنع توكسملاك يبنجألل طورشملا لعجيو لطاب طرشلاو

 عم دبعلا ىلع طرش لاق « لاملا بر دبعل وأ براضملا دبعل حبرلا ضعب طرش اذإ : يناثلا

 دبعلا ىلع نكي مل نإ كلذ عم دبعلا لمع طرتشي مل نإو « ةزئاج ةبراضملاو زئاج طرشلاف كلذ
 دبع ناك نإف نيد دبعلا ىلع ناك نإو «لاملا بر دبع وأ براضملا دبع ناك ءاوس طرشلا حص نيد

 توكسملاك طورشملا نوكيو « طرشلا حصي ال - هنع هللا يضر- ةفينح يبأ لوق ىلعف براضللا

 لاملا بر دبع ناك نإو « هب ءافولا بجيو طرشلا حصي امهدنعو « لاملا برل نوكيف « هيلع

 . فالخ الب لالا برل نوكي طورشملاف
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 نوكي ال اذهلو « هل نذإ لمعلا طارتشاو « هل انوذأم ناك اذإ اصوصخ ةربتعم ادي دبعلل نأل

 ‹ نوذآملا هدبع ىلوملا عيب زوجي اذهلو « هيلع ًاروجحم ناك نإو دبعلا هعدوأ ام ذخاأ ةيالو ىلوملل

 لمعلا طارتشا فالخب ‹ براضملاو لاما نيب ةيلختلاو ميلستلا نم ًاعنام نكي مل كلذك ناك اذإو

 براضملل ثلثلا نوكي ةبراضملا تحص اذإو . رم ام ىلع ميلستلا نم عنام هنأل لالا بر ىلع

 وهف نيد هيلع ناك نإو ‹ نيد هيلع نكي مل اذإ ىلوملل دبعلا بسك نأل « ىلوملل ناثلثلاو طرشلاب
 . ءامرغلل

 هل لاملا بر ةداهش وأ براضملا ةداهش لبقي ال نمل حبرلا ضعب طرش اذإ :ثلاثلا هجولاو

 حبرلا ضعب طرش اذإ اميف باوجلاك هيف باوجلاف مههبشأ نمو بتاكملاو ةآرملاو نبالا وحن

 . يبنجأل

 وهف لالا بر نيد ءاضقل وأ براضملا نيد ءاضقل حبرلا ضعب طرش اذإ : عبارلا هجولاو

 اقالخ هيف نآل لالا بر دبعب دیق لیقو « هب هنید یضقف هل طورشملل طر شا نوکیو زت

 باحصأ رثكأ دنعو .فالخ ال هریغ يفو < دمحأ باحصأ ضعبو يعفاشلا باحصأ ضعبل

 ۾ . دمحأ لوق رهاظو كلام لوق وهو ءانلوقك لالا بر مالغ ىلع لمعلا طارتشا حصي يعفاشلا

 لاملا جورخ ققحتيف :ش ( هل نذإ لمعلا طارتشاو « هل اًنوذأم ناك اذإ اً وصخ ةربتعم ادي دبعلل نأل )

 ةبراضملا قح يف هنأل نكي مل وأ نيد هيلع ناك ءاوس « حصف هلمع طارتش ثا عم لالا بر دی نم

 م هل اًنوذأم ناك اذإ اًص وصخ ةربتعم ادي دبعلا دي نوكلو يأ :ش ( اذهلو) :م رخآ يبنجأ دبعك

 ام دادرتسا هل زوجي ال دارآ :ش ( هيلع گروجحم ناک نإو دبعلا هعدوأ ام ذخاأ ةيالو ىلوملل نوكي ال)

 عيب زوجي ) :م هعدوم نم ىلوملل ذخألا ةيالو مدعلو يأ :ش ( اذهلو) :م عدوملا دي نم دبعلا هعدوأ

 -هللا همحر - ةفينح يبأ دنع امأ « عامجإلاب اذهو اًنويدم ناك اذإ ينعي :ش ( نوذاملا هدبع ىلوملا

 عيبلا زاوج نألف امهدنع امو « نيد هيلع ناك اذإ هبسك نع يبنجأ نوذأملا هدبع نم ىلوملا نآلف

 :ش ( كلذك ناك اذإو ):م . ىلاعت هللا ءاش نإ نوذأملا يف ءيجي ام ىلع تدجو دقو ةدئافلا دمتعي

 هل اًتوذأم ناك اذإ هنم ىلوملا عيب زاوجو ةربتعم دبعلا دي نوك نم انركذ ام مكحلا ناك اذإ ينعي

 اعام ) :م هيلع لمعلا طارتشا عم لالا بر دبعل حبرلا ثلث طارتشا يآ :ش ( نكي مل ) :م اًتويدم

 نأل يأ :ش ( هنأل لاملا بر ىلع لمعلا طارتشا فالخب «براضملاو لاما نوب ةيلختلاو ميلستلا نم

 ( رم ام ىلع ) :م لطب دقف ءاغلإ ناك اذإ ةيلختلاو :ش ( ميلستلا نم عنام ) :م لالا بر ىلع هطارتشا

 م براضملا دي صولخ عني هنأل « دقعلل دسفم لالا بر ىلع لمعلا طرشو هلوق دنع يأ :ش

 طرشلاب براضملل) :م حبرلا ثلث يأ :ش ( ثلثلا نوكي ) :م ةروكذملا :ش ( ةبراضملا تحص اذإو)

 . هالومل هدي يف امو دبعلا نأل :ش ( نيد هيلع نكي مل اذإ ىلوملل دبعلا بسك نأل « ىلوملل ناثلثلاو

 باسكإ كليب ال ىلوملا نأل :ش ( ءامرغلل وهف ) :م دبعلا ىلع يأ :ش ( نيد هيلع ناك نإو ) :م
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 ىلع لمعلا طرشو يبنجأ عم ةبراضملا دقع نوذأملا دبعلا دقع ولو ‹ ىلوملا وه دقاعلا ناك اذإ اذه

 دبعلا ىلع ناك نإو «كلاملا ىلع لمعلا طارتشا اذه نأل ؛ نيد هيلع نكي مل نإ حصي ال ىلوملا

 . فرع ام ىلع هدنع يبنجألا ةلزنب ىلوملا نأل ؛- هللا همحر - ةفينح يبأ دنع حص نيد

 . نويدملا دبع

 دبعلا دقع ولو . ىلوملا وه دقاملا ناك اذإ ) :م مكحلا نم هانركذ يذلا يأ :ش ( اذه ) :م

 :ش ( اذه نال ‹ نيد هيلع نكي مل نإ حصي ال ىلوملا ىلع لمعلا طرشو يبنجأ عم ةبراضملا دقع نوذأملا

 ام ىلع ةبراضملا دسفي كلاملا ىلع لمعلا طارتشاو :ش ( كلاملا ىلع لمعلا طارتشا ) :م طرشلا

 . رم

 طارتشا يأ :ش ( حص نيد ) :م روكذمل ا هل نوذأمل ا دبعلا يأ :ش ( دبعلا ىلع ناك نإو ) :م

 دنع يأ :ش ( هدنع يبنجألا ةلزنمب ىلوملا نأل ؛ - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع ) :م ىلوملا ىلع لمعلا

 . نوذأملا باتك يف يأ :ش ( فرع ام ىلع) :م ةفينح يبأ

 . ةثالثلا ةمئألا تلاق هبو « دسفي ىلوملا ىلع طارتشالا ذئنيحف « اذه حصي ال : امهدنعو
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 ةمسقلاو لزعلا يف لصف

 لكوملا تومو « مدقت ام ىلع ليكوت هنأل ؛ ةبراضملا تلطب براضملاو لاملا بر تام اذإو : لاق

 . لبق نم رم دقو ةلاكولا ثروت الو ليكولا توم اذكو « ةلاكولا لطبي

 ( ةمسقلاو لزعلا يف لصف ) :م

 ‹ يقانخسلا هلاق براضملا ةمسق يأ « ةمسقلا ماكحأ نايب يفو براضملا لزع يأ :ش

 . ىفخيال ام ىلع حبرلا ةمسق لاقي نأ ىلوألاو

 براضملا تام وأ يأ :ش ( براضملاو لالا بر تام اذإو ):م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 رابتعاب امإو دقعلا رابتعاب امإ ريمضلا ريكذتو « ةبراضملا نأل يأ :ش ( هنأل ةبراضملا تلطب) :م

 . روكذملا

 دقع ةبراضملا نأل « ةلاكولا ىلع اهانبم نأ دارأ :ش ( ليكوت ):م ىلوأ ناك اهنأل لاق ولو

 وأ امهتومب لطبت ةلاكولا ىلع اهانبم ناك اذإف « رخآلا نم لمعلاو نيبناجلا دحأ لاب ةكرشلا ىلع

 هنأل ‹ هيف لیکو وهو بابلا لوأ یف هلوق یف :ش ( مدقت ام ىلع ) :م ةلاكولا يف امك امهدحأ توم

 . هکلام رمأب هيف فرصتی

 مكح هئاقبل ناكف مزال ريغ زئاج دقع ةلاكولا نأل :ش ( ةلاكولا لطبي لك ولا تومو ) :م

 ( ليكولا توم ) :م دنع ةلاكولا لطبت يأ :ش (اذكو ) :م ةعاس لك يف رمألا مايق طرتشيف ءادتبالا

 الف انركذ امك ةمزال ريغ اهنأل :ش ( ةلاكولا ثروت الو ) م ًافالخ هيف ملعن الو هب اهمايقل :ش

 ( لبق نم ) :م امهدحأ توم وأ امهتوج ةلاكولا نالطب مكح يأ :ش ( رم دقو) :م هتثرو ىلإ لقتني

 . ةلاكولا باتك يف ليكولا لزع باب هب دارأو « بابلا اذه لبق نم يأ :ش

 ليكولا نأ : اهنم : لئاسم يف ناقرتفي لب يلكب سيل ليكولاك براضملا نوك نأ ملعا مث

 ةرم هب عجري ال ًايناث هذخأ ام كله ول مث « لكوملا ىلع هب عجري هنإف ءارشلا لبق نمثلا هيلإ عفد اذإ

 ىلإ نمشلا لصي نأ ىلإ ىرخأ دعب ةرم لاما بر ىلع هب عجریف براضملاامآو . ىرخآ دعب

 . عئابلا

 ءارشلا دعب لكوملا ىلع هلو « ئابلا ىلع هيلع نمثلا بجوي ليكولا ءارش نأ قارتفالا هجو

 عجري الف هنامض يف كله اذإف « ضبقلاب هيلع اًنومضم راصو هيلع ًانيد هبجوتسا ام ًايضقم راص

 ىلع هكاله ناك كله اذإف « هدي يف ةنامأ نوكي هضبقي امف لاملا ىلع عجر اذإ براضملا امأو « ًايناث

 ناك امهيديآ يف ةنامأ لاملا نوك ىلإ انرظن ول نكلو « ىرخأ دعب ةرم هيلع عجريف لاملا بر

 . هجولا اذه نمآدحاو امهمكح



 قوحللا نأل ؛ ةبراضملا تلطب برحلا رادب قحلو هللاب ذايعلاو مالسإلا نع لالا بر دترا نإو
 يبآ دنع هبراضم فرصت فقوتي هقوخل لبقو ‹ هتثرو نيب هلام مسقي هنأ ىرن الآ . توملا ةلزنم

 ةبراضملاف دترملا وه براضملا ناك ولو . هسفنب هفرصتك راصف هل فرصتي هنأل -هللا همحر- ةفينح

 لزع نإف : لاق . ةبراضملا تيقبف لالا بر كلم يف فقوت الو ةحيحص ةرابع هل نأل ؛ اهلاح ىلع

 ملعي ملو براضملا لالا بر

 ىلع ةلاكولا فالخب ةبراضملاف ًاملسم داع مث برحلا رادب قحلو دترا ول لام لا بر نأ : اهنمو

 . بيرق نع َءيجي ام

 ال ةبراضملا نع لاملا بر هلزع مث اضورع ةبراضملا لاب ىرتشا اذإ براضملا نأ :اهنمو
 . ءيجي ام ىلع ليكولا فالخب هب ملع نإو هلزع لمعي

 اذإ :ش ( ةبراضملا تلطب برحلا رادب قحلو -هللاب ذايعلاو- مالسإلا نع لاملا بر دترا نإو ) :م

 ام ىلع ةبراضملا دقع ناكف ءارشلاو عيبلا نم لعف ام عيمج زاجاًملسم داع اذإ امآ . املسم دعي مل

 يفو «هكلم نع فرصتلا لحم جورخل املسم لكوملا دوعب دوعت ال ثيح ةلاكولا فالخب « ناك

 م برحلارادب :ش ( قوحللا نال ) :م ةقيقح تام ول امك براضملا قح ناكمل لطبي ال ةبراضللا

 نأشلا يأ :ش ( هنأ ) توملاك قوحللا نوكل حيضوت :ش ( ىرت الأ ) :م ًامكح :ش ( توملا ةلزنم)

 لبقو ) :م .هدالوأ تاهمأو هوربدم قتعيو يقيقحلا توملا يف امك :ش ( هتٹرو نیب هلام مسقی ) :م

 نعدترا يذلا لالا بر براضم يأ :ش ( هبراضم فرصت فقوتي ) :م برحلا رادب :ش (هقوخ

 براضلملا نأل يأ :ش ( هنأل - هللا همحر- ةفينح يبأ دنع ) :م لتقلا وأ توملاب نالطبلاك مالسإلا

 يأ :ش ( هفرصتك ) :م براضملا فرصت يأ :ش ( راصف ) :م لالا برل يأ :ش ( هل فرصتي ) :م

 دنع اًفوقوم هفرصت ناكل ةروصلا هذه يف لاملا بر فرصت ولف :ش ( هسفنب ) :م لام لا بر فرصتك

 وه براضملا ناك ولو ) :م . براضملا وهو هبئان فرصت اذكف هدادترال - هللا همحر- ةفينح يأ

 يف :ش ( اهلاح ىلع ةبراضملاف ) :م لصفلا ريمض وهو ناك ربخ هنأل « لادلا بصنب :ش ( دترملا

 برحل ا رادب قحل تام وأ هتدر ىلع لتق مث رسخ وأ حبرو عاب وأ ىرتشا ول یتح « ًاعیمج مهلوق
 م براضملل يآ :ش ( هل نأل ) :م اطرتشا ام ىلع امهنيب حبرلاو زئاج كلذ نم لعف ام عيمج نإف

 وأ بئان هنأل :ش ( لاملا بر كلم يف فقوت الو ) :م ًاغلاب القاع هنوكل :ش ( ةحيحص ةرابع )

 قح قلعتل هيف فقوتلا نأل لالا بر فالخب «كلذ يف هتثرول قحالو « هسفن عفانم يف فرصتم

 تيقبف ) :م لام لا بر ىلع كلذ عيمج يف ةدهعلاو «هيفن فقوت رابتعاب هكلم فقوتل وأ هلامب هتثرو
 ىلع ةبراضملا تيقبف كلذك ناك اذإو :ريدقتلاو فوذحم طرش باوج ءافلا :ش ( ةبراضلملا

 ۰ .اهلاح

 م براضملا يآ :ش ( ملعي ملو براضملا لاملا بر لزع نإف ) :م يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م
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 ىلع فقوتی ادصق لیکو لا لزعو هتهج نم لیکو هنأل ؛ زئاج هفرصتف عابو یرتشا یتح هلزعب
 تبث دق هقح نأل ؛ كلذ نم لزعلا هعنمي الو اهعيبي نأ هلف ضورع لام لاو هلزعب ملع نإو « هملع

 زوجي ال مث : لاق ‹ عيبلاب ضنب امنو « لالا سر ىلع ىنتبت يهو ةمسقلاب رهظي امنإو ‹ حبرلا يف

 ثيح تعفدنا دقو لالا سأر ةفرعم ةرورض لمعي مل امنإ لزعلا نأل ؛ رخآ اًئيش اهنمشب يرتشي نأ

 فرصتي نأ هل زجي مل تضن دقو ريناند وأ مهارد لالا سأرو هلزع ناف « لزعلا لمعيف ًادقن راص

 ‹ ةرورض الف ‹ حبرلا يف هقح لاطبإ هلزع لامعأ يف سيل هنأل ؛ اهيف

 نأ زوجيو « يوطم لوعفملا ركذو هلعاف ىلإ فاضم ردصملاف هايإ لالا بر لزعب يأ :ش (هلزعب)

 عابو ) :م براضملا يأ :ش ( ىرتشا ىتح ) :م لعافلا ركذ يوطو هلوعفم ىلإ اًقاضم نوكي

 لزع هنأل هملعب الإ لزعني الف :ش ( هتهج نم ليكو ) :م براضملا نأل يأ :ش ( هنأل زئاج هفرصتف

 يهنلا اهيف رثؤي ال يهنلاو رمألاب ةقلعتملا ماكحألاو يهن لزعلا نأل « ملعلا ىلع فقوتيف يدصق

 يآ :ش ( ادصق ليكولا لزعو ) :م هلوقب كلذ ىلإ راشأ « هيهاونو عرشلا رمأ وأ هليلد ملع دعب الإ
 ليكولا ملع يآ :ش ( هملع ىلع فقوتي ) :مًادصاق يأ ًالاح نوكي وأ « ًادوصقم وأ « ادصق ًالزع

 براضمللف يأ :ش ( هلف ضورع ) :م لاما ن لاحلاو يأ :ش ( لاملاو هلزعب ملع نإو ) :م انركذ ال

 ًادقن اهعيبي نأ هلف ملعلا لهأ رثكأ دنع عيبلا نم يأ :ش ( كلذ نم لزعلا هعنمي الو اهعيبي نأ ) م

 هيهن حصي ال اذكو «هيهن لمعي ال ةئيسن عيبلا نع لالا بر ىهن ول ىتح « لزعلا لبق امك ةئيسنو

 . لزعلا لبق امك ةروهشملا تاياورلا يف ةرفاسملا نع

 يف هقح يأ :ش ( رهظي امنإو « حبرلا يف تبث دق ) :م براضملا قح يأ :ش ( هقح نال ) :م

 اغنإو ) :م ًادقن نوکی نأب :ش ( لالا سأر ىلع ىنتبت ) :م ةمسقلا يأ :ش ( يهو ةمسقلاب ) :م حبرلا

 ضنو « نيدقنلا دحأ ريصي ىتح « ضورعلا عابت نأب :ش ( عيبلاب ) :م دقني يأ :ش ( ضني
 ًاليلق ًاليلق هوحن وأ رجحلا نع ءالا جورخ وهو ضيضدتلا نم برضي برض باب نم ضني
 . ةمجعم داضو نون هتدامو ريناندلاو مهاردلا : زاجحلا لهأ دنع ضانلاو

 م لوزعملا براضملا يأ :ش ( يرتشب نأ زوجي ال مث):م يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ( ةرورض لمعي مل امنإ لزعلا نأل « رخآ اًئيش ) :م تضن يتلا ضورعلا كلت نمشب يأ :ش (اهنمشب)

 يأ :ش ( تعفدنا دقو ) :م ةمسقلا لجأل :ش ( لالا سأر ةفرعم ) :م ةرورض لجأل يأ :ش

 ( لزعلا لمعيف ) :م ريناند وأ مهارد يآ :ش (ًادقن ) :م لالا سأر يأ :ش (راص ثيح) :م ةرورضلا

 لالا سآر نآ لاحلاو يأ :ش ( لالا سأرو) :م براضملا لاملا بر يآ :ش ( هلزع نإف) :م هلمعب :ش

 ملر :م نيدقنلا دحأب تذفن يأ :ش ( تضن ) :م دق اهن لاحلاو يأ :ش ( دقو ريناند وأ مهارد ) :م

 حيحصت يف :ش ( ةرورض الف ‹ حبرلا يف هقح لاطبإ هلزع لامعأ يف سيل هنأل « اهيف فرصتي نأ هل زجي

 . ًاضن لاملا نوكب اهعاب هنأل « هفرصت
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 مهارد ناك ناب نكي مل نإف ‹ لالا سأر سنج نم ناک اذإ هرکذ يذلا اذهو -هنع هللا يضر- لاق

 الإ رهظي ال حبرلا نأل « اناسحتسا لالا سأر سنجب اهعيبي نأ هل بلقلا ىلع وأ ريناند لالا سارو

 . اهوحنو ضورعلا عيب يف ةدرلا دعب هقوحلو لالا بر توم اذه ىلعو . ضورعلاك راصو « هب
 هنأل ؛ نويدلا ءاضتقا ىلع مكاحلا هربجأ هيف براضملا حبر دقو نويد لاملا يفو اقرتفا اذإو : لاق

 ؛ ءاضتقالا همزلي مل حبر هل نكي مل نإو . هل رجألاك حبرلاو ريجألا ةلزنم

 لاملا يأ :ش ( ناك اذإ ) :م يرودقلا يأ :ش ( هركذ يذلا اذهو :- هنع هللا يضر -لاق ) :م

 :ش ( نكي مل ناف ) :م ریناند وأ مهارد امهنم لک ناک نأب :ش ( لالا سار سنج نم) :م ضن يذلا

 :ش ( بلقلا ىلع وأ ريناند لالا سأرو مهارد ناك ناب ) :م لالا سأر سنج نم ضن يذلا لاملا يآ

 نأ ) :م براضملل يأ :ش ( هل ) :م مهارد لالا سأرو ريناند ناك نأب سكعلا ىلع ناك وأ يأ

 :ش ( ًاناسحتسا) :م ضورعلا دقن اب يرتشي نأ هل سيل هنأل «هب ديق :ش ( لالا سأر سنجب اهعيبي

 نأل « لالا سأر سنجب اهعيبي نأ :ش (هب الإ رهظي ال حبرلا نأل ) :م ناسحتسالا ثيح نم يآ

 راصو ) :م لام لا سأر سنجب هدي يف ام عيبي نأ الإ نكي لاقو « لاملا سأر لثم در هيلع بجاولا

 ثيح نم امهنيب ةسناجملا توبثل ؛ زوجي ال سايقلا يفو « عيبلا زاوج مكح يف :ش (ضورعلاك
 . نيعت دق لالا سأر نآأك راصف « ةينمللا

 بر توم ) :م روكذملا مكح ىلع يأ « لزعلا هعني ال هلوق ىلإ ةراشإ :ش ( اذه ىلعو ) :م

 ( ضورعلا عيب يف ) :م اذه ىلع :هلوق هربخو « ءادتبالاب توملا عافتراو :ش ( ةدرلا دعب هقوحلو لاملا

 « لالا سأر ضنيو اهعيبي لب « براضملا لزعني الف لاملا بر تامو ًاضورع لالا ناك نأب :ش

 وحنو يأ :ش ( اهوحنو) :م ًامكح توم هنأل ءًادترم برحلا رادب لاملا بر قوحل يفاذكو

 . سكعلا ىلع وأ ريناند هدي يفو مهارد لالا سأر ناك نإف « ضورعلا

 لالا بر قرتفا اذإ يآ :ش ( نويد لاما يفو اقرتفا اذإو ) :م يرودقلا يآ :ش ( لاق ) :م

 حبر دقو):م براضملا دقعامهخسف قارتفالا نم دارملاو « ًانويد لاملا يف لاحلاو براضملاو

 (نويدلا ءاضتقا ىلع مكاحلا هربجأ ) :م لالا يف براضملا حبر دق هنأ لاحلاو يأ :ش ( هيف براضلا

 :ش (ريجألا ةلزنمب ) :م براضملا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م سانلا ىلع يتلا نويدلا بلط ىلع يأ :ش

 لدب هل ملس دقو هملعأ نأب حبرلا قحتسا هنأل :ش ( هل رجألاك حبرلاو ) :م ءيش هل لعج ثيح

 الو سانلا ىلع نويدلا نم بجو ام ءافيتسا همامتإ نمو « هلمع مامتإ ىلع ربجيف حبرلا وهو هملع

 تلاقو « سانلا ىلع يتلا نويدلا بلط يأ :ش ( ءاضتقالا همزلي مل حبر هل نكي مل نإو ) :م

 م هلوق وهانليلدو « هتفص ىلع لام لا سأر در مزتلا ةبراضملا دقعب هنأل ءاضتقالا همزل ةثالشلا
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 ؛ ءاضتقالا يف لالا بر لكو هل لاقيو هب عربت ام ءافيإ ىلع ربجب ال عربتملاو ضحم ليكو هنأل

 عماجلا» يف لاقو . هقح عيضي اليك هلكوتو هليكوت نم دب الف دقاعلا ىلإ عجرت دقعلا قوقح نأل

 تالاكولا رئاس اذه ىلعو . ةلاكولا هنم دارملا « لكو » : هلوق ناكم لحأ هل لاقي : «ريغصلا
 . ةداع ةرجأب نالمعي امهنأل ‹ يضاقتلا ىلع ناربجي راسمسلاو عايبلاو

 عربت ام ءافيإ ىلع ربجي ال عربتملاو ) :ء صلاخ يأ :ش ( ضحم ليكو ) :م براضملا يأ :ش (هنأل)

 لبق ضحم ليكو هنأل هنم رشكأ همزلي الف هدي عفر اذإف لاما نع هدي عفر بجاولا لب :ش ( هب
 دقعلا قوقح نأل ‹ ءاضتقالا يف لالا بر لكو ) :م براضملل يآ :ش ( هل لاقیو ) :م حبرلا روهظ

 لكوت يأ :ش ( هلكوتو ) :م لالا بر براضملا ليكوت يأ :ش ( هليكوت نم دبالف دقاعلا ىلإ عجرت

 الإ براضملا دقع اميف ةبلاطملا نكي هنأل ؛ لالا بر قح يآ :ش ( هقح عيضي اليك ) :م لاما بر

 . هقح عيضي ال ىتح خسنلا ضعب يفو . هقح ًاظفح لكويف ليكوتلاب

 وهو لاملا بر يأ :ش ( لحأ ) :م براضملل يأ :ش ( هل لاقي ريغصلا عماجلا يف لاقو ) :م

 ( ةلاكولا ) :م لحأ هلوق نم يأ :ش ( هنم دارملا لكو هلوق ناكم ) :م ةلاوحلا نم لحي لاحآ نم رمأ

 نوكي ةلاكولا ىلع ةلاوحلا قالطإ اذه ىلعف « ةلاوحلا ةقيقح نوكت ىتح نيد هيلع سيل هنأل :ش

 مكحلا ىلع يأ :ش ( اذه ىلعو ) :م يرودقلا ظفلاذه «دقنلا ىلع امهلامتشا زوجملاو « ةراعتسا

 ‹ هيلع ربجي هل يضاقتلا نم عنتما اذإ عيبلاب ليكو لك هب دارأ :ش ( تالاكولا رثاس ) :مروكذملا

 يأ :ش ( عايبلاو ):م عضبتسملا اذكو يرتشملا ىلع نمللاب لالا بر ليحي نأ ىلع ربجي نكلو

 . يرتشملاو عئابلا نيب طسوتلا وه نيسلا رسكب :ش (راسمسلاو) :م لالدلا وهو رجألاب عيبي يذلا

 . ءارش وأ اعيب رجألاب ريغلل لمعي نم وه : «طوسبملا» يفو

 . انركذ اجب امهنيب اوقرف ةغللا لهأ نكلو « راسمسلاو لالدلا نيب قارتفالا اذه ىلعف : تلق

 : ىشعألا لاق

 ا رابخأ عجاري لو سر اننیب امو اننامز انشعف

 اهراسمس عجارآ نآ یوس ب اوجلا عيطتسأ ال تحبصآف

 :ش ( امهنأل يضاقتلا ىلع ناربجي ) :م برعم ظفل وهو «بابعلا» يفو . امهنيب ريفسلا ديري

 عفد ولو . ةحيحصلا ةراجإلاك نوكيف :ش ( ةداع ةرجأب نالمعي ) :م راسمسلاو عايبلا نأل يآ

 ًالصأ رجأتسا هنأل « دساف اذهف اًمهارد ةرشع دحأب ابطر اهب يل رتشا لاقو مهارد راسمس ىلإ

 نأ هزاوج يف ةليحلاو « بارش وأ ماعط عيبل رجأتسا وأ بايثلا ددع هل ىمس ول اذكو « ًالوهجم

 ةمولعم يهو هعفانم لوانتي دقعلا نأل « يرتشي وأ هل عيبيل مولعم رجأب ليللا ىلإ اًموي هرجأتسي
 لثم لمعلا نم غارفلا دعب هضوعيف « هلاّنيعم ًاليكو نوكيأرجأ طرتشي مل نإو ةدملا نايبب
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 كالهلا فرصو حبات حبرلا نأل ؛ لالا سأر نود حبرلا نم وهف ةبراضملا لام نم كله امو : لاق

 الف حبرلا ىلع كلاهلا داز نإف « ةاكزلا يف وفعلا ىلإ كالهلا فرصي امك ىلوأ عبتلا وه ام ىلإ

 هضعب لالا كله مث اهلاحب ةبراضملاو حبرلا نامستقي اناك نإو . نيمأ هنأل ؛ براضملا ىلع نامض

 ءافيتسا لبق حصت ال حبرلا ةمسق نأل ء هلام سأر لاما بر يفوتسي یتح حبرلا ادارت هلک وآ

 ام نأ نيبت ةنامأ براضملا دي يف ام كله اذإف هل عبتو هيلع ءانب اذهو ‹ لصألا وه هنأل لالا سأر

 لالا بر هذخأ امو هسفنل هلخأ هنأل ‹ هافوتسا ام براضملا نمضينف لالا سار نم هايفوتسا

 .ةرجأ ناسحإللا ءازج نأل ءرجألا

 كالهلا فرصو عبات حبرلا نال ‹ لاملا سأر نود حبرلا نم وهف ةبراضملا لام نم كله امو :لاق ) :م

 روصتم وهو لام لا سأر نودب روصتي ال هنأل اًعبات حبرلا ناك انإ :ش ( ىلوأ عبتلا وه ام ىلإ

 يبأو ةفينح يبأ دنع :ش ( ةاكزلا يف وفعلا ىلإ كالهلا فرص ي امك ) :مًالصأ ناكف «هنودب
 حبرلا ىلع كلاهلا داز نإق) :م ةاكزلا باب يف هنايب رم دقو عبت وفعلا نأل - هللاا ر - فسوي ا

 امهنيب امل اتيمض نوكي الف :ش ( نيمأ هنأل ) :م يرودقلا ظفل اذه :ش ( براضملا ىلع نامض الف

 لاملا كله مث ) :م اهاخسفي مل ينعي :ش ( اهلاحب ةبراضملاو حبرلا نامستقي اناك نإو ) :م ةافانملا نم

 عفرلاب :ش ( هلك وأ) :م لكلا نم ضعبلا لدب هنآ ىلع هعفرو « لاما ضعب يآ :ش ( هضعب

 يفوتسي ىتح حبرلا ) :م براضملاو لالا بر يآ :ش ( ادارت ) :م« لكلا نم لكلا لدب هنأل ءاًضيأ

 ءافيتسا لبق حصت ال حبرلا ةمسق نأل ) :م لالا سأر خسنلا ضعب يفو . :ش ( هلام سأر لاملا بر

 :ش ( اذهو ) :م حبرلا نودب روصتل :ش ( لصألا وه ) :م لام لا سأر نأل يأ :ش ( هنأل لاملا سار

 (هل عبتو ):م لصألا وه يذلا لاملا سأر ىلع يأ :ش ( هيلع ) :م ينبم يأ :ش (ءانب ) :م حبرلا يأ

 هنوک لاح يأ :ش ( ةنامأ براضملا دي يف ام كله اذإف ) :م هيلع ةدايز هنأل ءلاملا سأرل يأ :ش

 :ش ( لاملا سأر نم ) :م براضملاو لالا بر يآ :ش ( هايفوتسا ام نأ نيبت ) :م نومضمريغ ةنامأ

 نكي ملو :ش ( هسفنل هذخأ هنأل ) :م هذخأ ىذلا يأ :ش (هافوتسا ام براضملا نمضيف) :م نآ ربخ

 ىلع نيدلا مايق عم ةكرتلا ثراولا ةمسق ةلزنمب اذهو « هلام سأر ىلإ لالا بر لصي ىتح كلذ

 لصي نأ لبق لوزعملا كله مث يقب ام اومسقو نيدلا رادقم ةكرتلا نم اولزع ةثرولا نأ ولف « تيما

 قح ىلع قباس مهقح نأل ءامرغلا قح نم هوذخأ ام نامض مهيلعو « ةمسقلا تلطب ءامرغلا ىلإ

 :ش ( هلام سأر نم بوسحم لام لا بر هذخاأ امو ) :م هيف نحن اميف كلذكف « ةكرتلا يف ةثرولا

 . لالا سأر نم كلذ لعجي ينعي

 يآ :ش ( ناك ) :م ءافيتسالا دعب ينعي :ش ( ءيش لضف نإف لاملا سأر ىفوتسا اذإو ) :م

 نأ هتيضقو :ش ( حبر هنأل ):م براضملاو لالا سأر نيب يأ :ش ( امهنيب ) :م لضافلا ءيشلا
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 يف لالا كالهف ديدج دقع ةيناثلاو تهتنا دق ىلوألا ةبراضملا نأل « لوألا حبرلا ادارتي مل لام

 . رخآ الام هيلإ عفد ول امك لوألا ضاقتنا بجو ال يناثلا
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 براضملا ىلع نامض الف ) :م لالا سأر نم ءيش ينعي :ش ( صقن نإو ) :م امهنیب اکرتشم نوکی

 اناث :ش ( اهادقع مث ةبراضملا اخسفو حبرلا امستقا ولف ) :م نيمأ هنأل هلوق ىلإ هب راشأ :ش ( انيب امل

 حبرلا ةمسقب ينعي :ش ( تهننا دق ىلوألا ةبراضملا نأل « لوألا حبرلا ادارعي مل لالا كلهف ) :م

 :ش ( يناثلا يف لالا كالهف ديدج دقع م ةيناملا ةبراضملا يأ :ش ( ةيناثلاو) م ةبراضملا خسفو

 :ش ( عفد ول امك ) :م لوألا ماستقالا يأ :ش ( لوألا ضاقتنا بجوي ال ) :م يناثلا دقعلا يف يأ

 :ش ( رخآ الام ) :م ةبراضملا ىلإ يأ :ش ( هيلإ ) :م لالا بر يآ عفد اذإ امك خسنلا ضعب يفو

 . لوألا ماستقالا ضاقتنا بجوي ال هنإف لوألا لاملا ريغ
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 براضمما هلعفي امیف لصف
 همظتنيف راجتلا عينص نم كلذ لك نأل « ةئيسنلاو دقنلاب يرتشيو عيبي نأ براضملل زوجيو : لاق
 « سانلا نيب فورسعملا ماعلا رمألا هل نأل هيلإ راجتلا عيبي ال لجأ ىلإ عاب اذإ الإ « دقعلا قالطإ
 اهیرکتسی نأ هلو « بوک ر لل ةنیفس ېرتسشی نآ هل سیلو بوکرلل ةباد يرتشی نأ هل ناک اذهلو

 دبعل نذأي نأ هلو « راجتلا ةداعل أرابتعا

 ( براضملا هلعفي اميف لصف ) :م

 . براضملا لاعفأ نم ةبراضملا لوأ يف هركذي مل ام هيف ركذي هنأل هلصف اغإ :ش

 يأ :ش ( ةئيسنلاو دقنلاب يرتشيو عيبي نأ براضملل زوجيو ) :م يرودقلا ى :ش ( لاق ) :م
 . ةياور يف دمحأ لاق هبو « لجآلاو لاح اب

 دض هنأل « نذإلا ريغب زوجي ال : ىليل يبأ نباو ةياور يف دمحأو كلامو يعفاشلا لاقو
 عينص نم ) :م ةئيسنلاو دقنلاب عيبلا يآ :ش ( كلذ لك نأل ) :م : هلوق انليلدو ءلالا بر دوصقم
 :ش (همظتنيف) :م ميجلا فيفختب هنكلو ًاًضيأ رسكلاب ءاجو «رجات عمج ءاتلا مضب :ش ( راجتلا
 : ىلاعت هلوق يف امك « ميبي نأ : هلوق هيلع لد ةئيسنلاو دقنلاب عيبلا مظتنيف كلذك ناك اذإ يأ

 قالطإ ) :م اولدعا هيلع لد يذلا لدعلا يأ < (۸ : ةيألا : ةدئاملا)4 ىوقتلل برقأ وه اولدعا#
 . دقنلاب ديقم ريغ هنوك وه :ش ( دقعلا

 هلوق نم نوکی نآ یلوألاو « عیبی نآ براضملل زوجیو هلوق نم ءانئتسا :ش ( الا )م
 عاب نأب لجألا كلذ ىلإ يأ :ش ( هيلإ راجتلا عيبي ال لجأ ىلإ عاب اذإ ) :م دقعلا قالطإ همظتنيف

 . اهوحنو نينس رشع ىلإ

 ( هل نأل ) :م مهفاف لجأ ىلإ : هلوقل ةفص رجلا لحم يف ةلمج « راجتلا عيبي ال : هلوقو
 نيب ) :م داتعملا يأ :ش ( فورعملا ):م لماشلا يأ :ش ( ماعلا رمألا ) :م براضملل يآ :ش
 ۾ نذإلا همظتني الف داتعم ريغ ليوط لجأ ىلإ عيبلاو راجتلا عينص وه ام هب دارأ :ش ( سانلا
 ( بوكرلل ةباد يرتشي نأ ):م براضملل يأ :ش ( هل ناك ) :م هركذ ال حيضوت :ش ( اذهلو)
 . هيف ةداعلا نايرج مدعل :ش ( بوكرلل ةنيفس يرتشي نأ هل سيلو ) :م ةداعلا نايرجب :ش

 لاملا عفد لب عونب ةبراضلملا صخي ملاذإ امأ ء الشم ماعطلاك عونب صاحلا ةبراضملا يف اذه

 (هلو) :م قالطإال زوجي ةبراضملا لام اهيلع لمحيل ةباد وأ ةنيفس ىرتشاف هب يرتشي ام مسي ملو
 :ش ( راجتلا ةداعل ًارابتعا ) :م ةنيفسلا يركتسي يأ :ش ( اهيركتسي نأ ):م براضملل يآ :ش

 دبعل نذأي نأ ) :م اًضيأ براضملل يأ :ش ( هلو ):م عئاضبلا لمحل ةنيفسلا نوركتسي مهنإف
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 نمثلا رخأ مث دقنلاب عاب ولو . راجتلا عينص نم هنأل ةروهشملا ةياورلا يف ةراجتلا يف ةبراضلملا

 نمضي ال براضملا نأ الإ ‹ ىلوأ براضملاف كلذ كلي ليكولا نألف امهدنع امأ « عامجإلاب زاج

 - فسوي يبأ دنع امأو . كلذ كلي ال هنأل « ليكولا كلذك الو ةئيسن عيبي مث لياقي نأ هل نأل

 لاتحا ولو .ةلاقإلا كلم ال هنأل ليكولا فالخب ءاسنلاب عيبلا مث ةلاقإلا كلمي هنألف -هللا همحر

 لامي لاتحي يصولا فالخب « راجتلا ةداع نم ةلاوحلا نأل ؛ زاج رسعألا وأ رسيألا ىلع نمثلاب

 . رظنلا طرشب ديقم هفرصن نأل « رظنألا هيف ربتعي ثيح ميتيلا

 ىورامع « ةروهشملاب زرتحا :ش ( راجتلا عينص نم هنأل ‹ ةروهشملا ةياورلا يف ةراجتلا يف ةبراضملا

 نآ قرفلاو «ةبراضم عفدلا ةلزنم هنأل « دقعلا قالطإب كلذ كلي ال هنآ : دمحم نع متسر نبا

 . هيف اكيرش ريصيال نوذأملاو حبرلا يف كيرش براضللا

 وأ بيعب يرتشي نم يأ :ش ( نمثلا رخأ مث ) :م ايش براضملا يأ :ش ( دقنلاب عاب ولو ) :م

 ةفينح يبأ دنع يآ :ش ( امهدنع امأ ) :م انباحصأ عامجإ هب دارأ :ش ( عامجإلاب زاج ) :م هریغب

 نمثلا ريخأت كلي عيبلاب ليكولا يأ :ش ( كلذ كلمي ليكولا نألف ) :م - هللا امهمحر - دمحمو

 وأ حبرلا يف كيرش هنأل « معأ هحيالو نأل زاوجل اب :ش ( ىلوأ براضملاف ):م يرتشملا دنع

 ةراشإ هذه :ش ( نمضيال براضملا نأ الإ ) :م هجو نم ًاليصآ ناكف « اكيرش ريصي نأ هيضوعب

 يأ :ش ( هل نأل ):م لالا برل نمضي ال نمفلا رخأ اذإ براضملا نأ وهو امهنيب قرفلا ىلإ

 يأ :ش ( ةئيسن ) :م ةلاقإلا دعب يأ :ش ( عيبي مث ):م عيبلا يأ :ش ( لياقي نأ ):م براضملل

 . ةلاقإلا ةطساوب كلذكف ءادتبا ةئيسن عيبلا كلي ناك ال هنأل «نيدلاب

 ( كلذ كلي ال هنأل ):م عيبلاب يأ :ش ( ليكولا ) :م اذك سيل يأ :ش ( كلذك الو ) :م

 عيبلاو ةلاقإلا ىلإ ةراشإلا نأ : لوألا « نائيش انه اهو .اهدعب ةئيسنلاب عيبلاو ةلاقإلا يأ :ش

 . روكذمل ا رابتعاب ةراشإلا ريكذت نأ : يناثلاو ‹ عيبي مث لياقي نأ : هلوق امهيلع لادلا

 مث ةلاقإلا كلم ):م براضملا نألف يأ :ش ( هنألف - هللا همحر -فسوي يبأ دنع امأو ) :م

 دري الف ‹ نمثلا يف هليجأت كليال اذكف :ش ( ةلاقإلا كلم ال هنأل « ليكولا فالخب ءاسنلاب عيبلا

 نمثلاب ) :م ةلاوحلا لبق اذإ براضملا يأ :ش ( لاتحا ولو ):م :هلوق ىلع نامضلا مدعو نامضلا

 يأ :ش ( زاج ) :م هنم رسعأ وأ يرتشملا نم رسيأ لجر ىلع يأ :ش ( رسعألا وأ رسيألا ىلع

 ةفراعتم اهنأل :ش ( راجتلا ةداع نم ةلاوحلا نأل ) :م هرابتعاب لعفلا ريكذتو ةلاوحلا يأ «لايتحالا

 ميتيلا لاب ) :م لاتحی هنوک لاح يأ :ش ( لاتحي يصولا فالخب ) :م اهيلإ نوجاتحم مهو مهنيب

 ديقم هفرصت نأل ) :م ريغصلا قح يف :ش ( رظنألا ) :م مكحلا اذه يف يآ :ش ( هيف ربتعي ثیح

 . يصولاك بألاو رسعألا ىلع ةلاوحلا لوبق يف رظن الو :ش ( رظنلا طرشب
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 باب نم نوكي ام وهو ةبراضملا قلطمب هكلمي عون : عاونأ ةلالث براضملا هلعفي ام نأ لصألاو
 هسيلإ ةجاحلل ءارشلاو عيبلاب ليكوتلا هتلمج نمو لبق نم انركذ ام وهو اهعباوتو ةبراضملا
 ةرفاسملاو عاضبإلاو عاديإلاو راجئتسالاو ةراجإلاو ‹ ءافيتساو ءافيإ هنأل « نهرلاو ناهترالاو
 ام وهو كيأرب لمعا هل ليق اذإ هكليو دقعلا قلطمب هكلمي ال عونو . لبق نم هانركذ ام ىلع

 هريغ ىلإ ةكرش وأ ةبراضم لاملا عفد لشم كلذو « ةلالدلا دوجو دنع قحليف هب قحلي نأ لمتحي

 ‹ هريغ ةكرشب ال هتكرشب يضر لام لا بر نأل «هريغ لام وأ هلاب ةبراضملا لام طلخو

 يآ :ش ( هلعفي ام نآ ) :م زوجي ال لامو هلعفی نأ براضملل زوجي امیف :ش ( لصالاو ) :م
 قلطمب ) :م براضملا يأ :ش ( هکلمي ) :م عون امهدحأ يأ :ش ( عون ‹ عاونأ ةثالث براضملا) م

 م عونلا اذه يأ :ش ( وهو ) :م كيأرب لمعا : لالا بر هل لوقي نأ ريغ نم ينعي :ش ( ةبراضملا

 نهرلاو ءارشلاو عيبلاب ليكوتلاك ةبراضملا عباوت يأ :ش ( اهعباوتو ةبراضملا باب نم نوكي ام)
 عيبي نأ :هلوق ىلإ هب راشأ :ش ( لبق نم انرکذ ام وهو ) :م نآلا ءيجي ام ىلع اهوحنو ناهترالاو

 ةلمج يأ :ش ( هتلمج نمو ):م هب لايتحالاو نمشلا ريخأتو ةبراضملا دبعل نذإلاو ةئيسنلاو دقنلاب
 ناهترالاو ) :م ليكوتلا ىلإ يأ :ش ( هيلإ ةجاحلل ءارشلاو عيبلاب ليكوتلا ) :م دقعلا قلطب هكليي ام
 يأ :ش ( ءافيتساو ) :م هيلع امل :ش ( ءافيإ ) :م نهرلا وهو امهدحأ نأل يأ :ش ( هنأل نهرلاو

 :ش ( ةرفاسملاو عاضبإلاو عاديإلاو راجئتسالاو ةراجإلاو ) :م هقحل ءافيتسا ناهترالا وهو رحآلاو

 نم ركذام ىلإ ةراشإ :ش ( لبق نم هانركذ ام ىلع ) :م ناهترالاو هلوق ىلع اًمطع عوفرم اهلک

 لكويو يرتشيو عيبي نأ براضملل زاج ةقلطم ةبراضملا تحص اذإو : هلوقب باتكلا لوأ

 . عدویو عضبیو رفاسيو

 :ش ( دقعلا قلطمب ):م براضملا يأ :ش ( هكلمي ال ) :م عون يناثلا يأ :ش ( عونو ) :م
 نأب براضملل يأ :ش ( هل ليقاذإ ) :م عونلا ذه كلي يأ :ش ( هكلميو ) :م ةبراضملا دقع يأ
 ام ) :م عونلا اذه يأ :ش ( وهو ):م ماعلا ضيوفتلل :ش ( كيارب لمعا) :م لالا بر هل لاق

 دوجو دنع) :م لوألاب يناثلا عونلا يأ :ش ( قحليف ) :م لوألا عونلا يأ :ش ( هب قحلي نأ لمتحي

 ام وهو : هلوق نمركذام ىلإ ةراشإ :ش ( كلذو ) :م كيأرب لمعا : هلوق وهو :ش ( ةلالدلا

 عفد لثم يأ :ش ( ةبراضم لاملا عفد لثم ) :م . ةلالدلا دوجو دنع قحليف هب قحلي نأ لمتحي

 هلوق وهو لوألا عونلا لشم اذه نأ ىلع ةلالدلا دوجول ةبراضم هريغ ىلإ ةبراضملا لام براضلملا

 طلخو ) :م هريغ ىلإ ةكرش ةيراضملا لام عفد لثم وأ يأ :ش (هريغ ىلإ ةكرش وأ ) :م كيأرب لمعا
 ةبراضملا لام براضملا طلخ لثمو يأ < « لام ا عفد يف لاملا ىلع اًمقطع طلح رجب : :ش ( ةبراضملا لام

 . هريغ لاب طلخ وأ يأ :ش ( هريغ لامب وأ) :م هسفن لامب يأ :ش ( هلامب ) :م

 اقحلم عونلااذه نوكل ليلعتاذه :ش ( هريغ ةكرشب ال هتكرشب يضر لاما بر نأل ) :م
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 نمف ريمثتلا يف ةهج هنكلو دقعلا قلطم تحت لخدب الف ةراجتلا هيلع فقوتي ال ضراع رمآ وهو
 ال عونو . كلذ ىلع ةلالد كيأرب لمعا هلوقو .ةلالدلا دوجو دنع هيف لخديف هقفاوي هجولا اذه

 نأ وهو ةنادتسالا وهو لاملا بر هيلع صني نآ الإ كيأرب لمعا هلوقب الو دقعلا قلطمب ال هكلمي

 ةعلسلا لالا سأرب ىرتشا امدعب ريناندلاو مهاردلاب يرتشي

 وأ ةبراضم لاملا عفد يأ :ش ( وهو ) :م ةلالدلا دوجو دنع قالطإلا نامض ال لوألا عونلاب

 موقت ام ىلع دئاز رمأ يأ :ش ( ضراع رمأ ) :م هري لاب وأ هلامب اهلام طلخ وأ هريغ ىلإ ةكرش

 . مهنيب كلذب فرعلا مدعل :ش ( ةراجتلا هيلع فقوتي ال ) :م ةراجتلا هب

 قلطم تحت عونلا اذه لخدي الف كلذك ناك اذإ يأ :ش ( دقعلا قلطم تحت لخدي الف ) :م

 يف ةهج) :م رومألا نمركذ ام نكلو يآ :ش ( هنكلو ) :م كلذب ضري مل لالا بر نأل « دقعلا

 نمف يأ :ش ( هقفاوي هجولا اذه نمف ) :م هتدايز يأ لاملا ريمشت يف قيرطو هجو يأ :ش ( ريمشتلا

 ام لخديف يأ :ش ( هيف لخديف ) :م ةبراضملا دقع رومألا نم ركذ ام قفاوي هيف لاملا ريمشت ةهج

 ىضتقم الامعإ كيأرب لمعا :هلوق يهو :ش ( ةلالدلا دوجو دنع ) :م ةبراضملا دقع يف ركذ

 يف لاملا بر لوقو يأ :ش ( كلذ ىلع ةلالد كيأرب لمعا : هلوقو ) :م : هلوقب هيلإ راشأ « مومعلا

 .دقعلا يف رومألا نم ركذ ام لوخد ىلع ةلالد كيأرب لمعا براضملل ةبراضملا دقع

 الو دقعلا قلطمب ال ):م براضملا يأ :ش ( هكلمي ال ):م عون ثلاثلا يأ :ش ( عونو )م

 اهب قحلي نأ لمتحي الو ةبراضملا نم سيل هنأل :ش ( لام ا بر هيلع صني نأ الإ كيأرب لمعا هلوقب
 ةنادتسالا وه « هيلع صيصنتلاب الإ اًضيأ هكلي ال يذلا ثلاثلا عونلا يأ :ش ( ةنادتسالا وهو) :م

 نأ : هلوق وهو « ربخلا ريكذتل ريمضلا ركذو يرتشي نأ ةنادتسالا يأ :ش ( يرتشي نأ وهو ) :م

 لالا سأرب ىرتشا امدعب ريناندلاو مهاردلاب ) :م ءارشلا وهو ريدقتلاو « ةيردصم نأو . يرتشي

 . عاخملا لالا سأرب ىرتشا نأ دعب نيدلاب نيدقنلا دحأب اًئيش ىرتشا ينعي :ش ( ةعلسلا

 هفالخ نم وآ لالا سأر سنج نم نيد نمشب ةعلس ىرتشا ولو : «يواحطلا حرش» يفو

 يذلا نمشلا كلذ سنج نم ةبراضملا لام دنع سيلو ةبراضملا دقع هيلع زوجي اغ نوكي نأ دعب

 . ةنادتسا نوکیف هب یرتشا

 دعب هفالخ نم وأ لاملا سآر سنج نم نيد نمشب لاملا سأر مايق لاح يف ةعلس ىرتشا ولو

 اذإ : رفز لاقو . ةنادتسا نوكي الو ةبراضملا ىلع ءارشلا زاج ةبراضملا دقع هيلع زوجي ام نوكي نأ

 . ةنادتسا نوکي هفالخب یرتشا

 ةصح تناك ًالثم فلألا وهو ةبراضملا لام نم رثكأب ةعلس ىرتشا نإو : «حاضيإلا» يفو

 ةنادتسالا نأل ءهيلع نيد لاملاو هتعيضو هيلعو هحبر هل براضمللف داز امو ةبراضملل فلألا
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 هتمذ لغشي الو هب ىضري الف ةبراضملا هيلع دقعنا ام ىلع ًادئاز لاملا ريصي هنأل « كلذ هبشأ امو

 ذخاو « هوجولا ةكرش ةلزنمب نيفصن امهنيب يرتشملا راص ةنادتسالاب لالا بر هل نذأ ؤلو . نيدلاب

 ء ةباتكلاو لاما ريغب وأ لامب قتعلاو ضارقإ هنأل اهؤاطعإ اذكو « ةنادتسالا نم عون هنأل « جتافسلا

 ةمأ الو ءًادبع جوزي الو : لاق . ضحم عربت هنأل ةقدصلاو ةبهلاو ضارقإلاو ةراجتب سيل هنأل

 باب نم هنأل ‹ ةمألا جوزي هنأ -هللا همحر- فسوي يبأ نعو . ةبراضملا لام نم

 . ةصاخ هيلع تذفن

 ليكملاب يرتشي نأ هل سيلف مهرد فلأ لالا سأر ناك نإف :ش ( كلذ هبشأ امو ) :م
 هدي يف ناك ولو « ةبراضملا ىلع ذفني الف ةنادتسا اذه ناكف لالا سأر ريغب ىرتشا هنأل نوزوملاو

 . هتينمض يف دحاولا سنجل اك امهنأل « اًناسحتسا ةبراضملا ىلع ذفن ريناندب ىرتشاف مهرد

 ام ىلع ادئاز ) :م ةبراضملا لام يأ :ش ( لالا ريصي ) :م نأشلا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م

 هتمذ لغشي الو) :م دئازلا كلذب يأ :ش ( هب ) :م لالا بر يأ :ش ( ىضري الف ةبراضملا هيلع دقعنا

 . نيدلاب براضملا ةمذ لغشب اًضيأ ىضري الو يأ :ش ( نيدلاب

 نيب يأ :ش ( امهنيب ) :م ءارلا حتفب :ش ( ىرتشملا راص ةنادتسالاب لالا بر هل نذأ ولو ) :م

 دحاول سيل ذإ ةبراضم نوكي الو :ش ( هوجولا ةكرش ةلزنمب نيفصن ) :م براضملاو لاما بر
 ةكرشلا قالطإ نأل امهنيب ناك انإو « هوجولا ةكرشك امهنيب ةكرش راصف لاملا سأر هيف امهنم

 عونلا يآ « ةنادتسالا وهو هلوق ىلع فطع عفرلاب :ش( جتافسلا ذخأو ):م يواستلا يضتقي

 ضرق نع ةرابع وهو جتافسلا ذخأو ةنادتسالا هيلع صيصنتلا نودب براضملا كلي ال يذلا

 حتفو نيسلا مضب وه : «برغملا» بحاص لاق ةجتفس عمج وهو « قيرطلا رطخ طوقس هب دافتسي
 عون هنأل ) :م هرمأ ماکحإل هب ضرقلا اذه يمسو « مكحم ءيش هتفسو « هتفس بيرعت وهو ءاتلا
 عونلا نم اذكو يآ :ش (اهؤاطعإ اذكو ) :م صيصنتلاب الإ براضملا اهكليي الف :ش ( ةنادتسالا نم

 نم سيل هنأل « براضملا هكلي الف :ش ( ضارقإ هنأل) :م جتافسلا ءاطعإ براضملا هكليب ال يذلا

 دبعلا قتع صيصنتلاب الإ هكليي ال يذلا عونلا نم اذكو « اًضيأ عفرلاب :ش ( قتعلاو ) :م ةراجتلا

 :ش ( ةباتكلاو ) :م ةراجتلا نم سيل هنأل :ش ( لام ريغب وأ لام ) :م ناك ءاوس ةبراضملا لام نم

 نأل :ش ( ةراجتب سيل) :م ةباتكلاو هيعونب قتعلا نم روكذملا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م اًضيأ عفرلاب

 روكذملانأل :ش (هنأل) :م عفرلاب اهلك :ش ( ةقدصلاو ةبهلاو ضارقإلاو ) :م تاعربت ءايشألا هذه

 . صيصتتلاب الإ براضملا اهكليي الف :ش ( ضحم عربت ):م ةثالثلا ءايشألا وهو

 هنأل هب ديق :ش ( ةبراضملا لام نم ةمأ الو ءًادبع جوزي الو ) :م يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 باب نم هنأل ‹ ةمألا جوزي هنآ - هللا همحر - فسوي يبأ نعو ) :م فالح الب هريغ نم زوجي
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 نمضتي ال دقعلاو ةراجتب سيل هنأ امهلو . ةقفنلا طوقسو رهملا هب ديفتسي هنأ ىرت الأ « باستكالا

 ال ةراجتب نكي امل نكلو باستكا هنأل ‹ لام ىلع قاتعإلاو ةباتكلاك راصو ةراجتلاب ليك وتلا الإ

 ةعاضب لالا بر ىلإ ةبراضملا لام نم ائيش عفد نإف : لاق . اذه اذكف « ةبراضملا تحت لخدي

 بر نأل ‹ ةبراضملا دسفت :- هللا همحر - رفز لاقو . ةبراضملا ىلع وهف عابو لالا بر ىرتشاف

 لمعلا طرش اذإ حصت ال اذهلو « ًادرتسم ريصيف هيف ًاليكو حلصي الف هسفن لام يف فرصتم لاما
 . ءادتیا هيلع

 طوقسو رهملا ) :م اهجيوزتب يآ :ش ( هب دیفتسی ) :م براضملا يأ :ش ( هنآ یرت الأ ‹ باستکالا

 . براضملا نع يآ :ش (ةقفنلا

 جيوزت نآ يأ :ش ( هنأ ) :م - هللا همحر - دمحمو ةفينح يبألو يآ :ش ( امهلو ) :م

 ( راصو « ةراجتلاب ليكو تلا الإ نمضتي ال ) :م ةبراضملا دقع يأ :ش ( دقعلاو ةراجتب سيل) :م ةمألا

 ةباتكلا نم دحاو لك نإف يأ :ش ( هنأل لام ىلع قاتعإلاو ةباتكلاك ):م ةمألا جيوزت يأ :ش

 لخدي ال ةراجتب نكي مل امل نكلو ) :م لاملا هيف لصحي ثيح :ش ( باستکا ) :م لام ىلع قاتعإلاو

 . ةراجتب سيل نكلو لام هيف ناك نإو « ةمألا جيوزت يأ :ش ( اذه اذكف ةبراضملا تحت

 نإف هلوق لب : لاق « هظفل خسنلا نم ريثك يف سيلو ريغصلا عماجلا يف يآ :ش ( لاق ) :م

 ىلع عفد نميف - هللا همحر - ةفينح يبأ نع بوقعي نع لحم هيف اهروصو ةيعيرفتلا فلأب عفد
 اهب لاما بر عابف ةعاضب لاملا بر ىلإ اهضعب براضملا عفدف فصنلاب ةبراضم مهرد فلآ رخآ

 ةبراضملا لام نم اًئيش) :م براضملا يأ :ش ( عفد نإف ) :م هلوق « اهلاح ىلع يه : لاق « ىرتشاو

 . ةعاضب ءيشلا نوك لاح يآ :ش ( ةعاضب لالا بر ىلإ

 فالخب ةعاضب لاملا لك عفد مكح نأ مهوي ناك نإو اًئيش هلوق نأ : لوألا « نائيش انه اهو

 هنأ : يناثلا .« طوسبملا»و «ةريخذلا» يف هيلع صن « ءاوس اهيف مكحلا نأل « كلذك سيلف كلذ

 ناك نإ ىرتشاو عابو هرمآ ريغ نم براضملا لزنم نم هذخأ ول لاملا بر نأل « براضملا عفدب ديق
 لعجي نأ نكي هنأل « اًضقن ريصي ال اًضوع راص نإو ةبراضملل ضقن وهف ةعاضب لالا سأر

 ىلع ):م عابو ىرتشا يذلا يأ :ش ( وهف عابو لالا بر ىرتشاف) :م هريخل ًالماع نوکی هنأل « اتیعم

 . كلذب ةبراضملادسفي ال ينعي :ش ( ةبراضملا

 حلصي الف هسفن لام يف فرصتم لاملا بر نأل « ةبراضملا دسفت : - هللا همحر - رفز لاقو ) :م

 بر يأ :ش ( ريصيف ) م هريغل ًاليكو حلصيال هكلم يف لمعي اميف ءرملا نأل :ش ( هيف اليكو
 ( حصت ال ) :م هلبق ال حيضوت :ش ( اذهلو ) :م ةبراضملا ضقنت هبو هل امل :ش ( ًادرتسم ) :م لالا

 يف يأ :ش ( ءادتبا ) :م لالا بر ىلع يأ :ش ( هيلع لمعلا طرش اذإ ) :م ةبراضملا دقع يأ :ش
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 يف هنع ًاليكو لالا بر حلصيف براضملل اقح فرصتلا راصو تمت دق هيف ةيلختلا نأ : انلو

 عنمي هنأل « ءادتبالا يف هيلع لمعلا طرش فالخب ًادادرتسا نوكي الف هنم ليكوت عاضبإلاو فرصتلا

 دقعنت ةبراضملا نأل ‹ حصي ال ثيح ةبراضم لاملا بر ىلإ لاملا عفد اذإ ام فالخبو . ةيلختلا

 بلق ىلإ يدؤي هانزوج ولف « براضملل انه اه لامالو براضملا لمعو لالا بر لام ىلع ةك رش

 الف براضملا رمأب لالا بر لمع يقب حصي ملاذإو  عوضىملا

 هملستب :ش ( تمت دق ) :م براضملا نيبو لاملا نيب يآ :ش ( هيف ةيلختلا نأ انلو ). ةبراضملا ءادتبا

 نع يآ :ش ( هنع ًاليكو لالا بر حلصيف براضملل اًقح ) :م لاملا بر نم :ش ( فرصتلا راصو) :م

 بر براضملا عاضبإ يآ :ش ( عاضبإلاو ) :م اًيبنجأ لكو ول امك :ش ( فرصتلا يف) :م براضللا

 ش (ًادادرتسا ) :م عاضبإلا يآ :ش ( نوکی الف ) :م براضملا نم يأ :ش ( هنم لیکوت ) :م لاما

 . ةبراضملا هب صقنتل هلال يأ

 : لام انهاه عضبملل سيلو رخآلا نم لمعلاو عضبملل لاملا نوكي نآ وه عاضبإلا : ليق نإف

 اتيعم حلصي لاملا برو ةناعتسالا هجو ىلع عفدلا وهو عاضبإلا :انلق . ؟ عاضبإلا ققحتي فيكف
 . يبنجألا نم حصي امك هب ةناعتسالا حصيف اًفرصت هيلإ سانلا قفشأ هنأل « هل

 الف هسفن كلم يف فرصتي لاملا برو اتيعم حلصيف ريغلا كلم يف لماع يبنجألا : ليق نإف

 رجأتسملا قحتسي ام ةطايخلا يف رجأتسملاب ريجألا ناعتساو اًطايخ رجأتسا ول اذهو « اتيعم حلصي

 . بيصن حبرلا اذه نم براضملل نوكي ال نآ يغبنيف رجأتسملا ىلإ لوحتي ال هلمع نأل « رجألا

 وهو دوصقملا لب «حجار ةكرشلا ىنعمو ءاًعيمج ةكرشلاو ةراجإلا ىنعم ةبراضملا يف : انلق

 حبرلا نيكيرشلا دحأ قحتسي ةكرشلا يفو ءيشب هل يضقي ال حبري ملو لمع ول اذهلو «ةكرشلا
 لمعلاب رجألا قحتسي ةراجإلا يف امآ « اًنيعم لالا بر حلص كلذك ناك نإو « هبحاص لمعب

 . مهفاف لوحتي ال لمعلاو

 حصي ال اذهو هلوق نع باوج اذهو « لاملا بر يلع يآ :ش ( هيلع لمعلا طرش فالخب ) :م

 م براضملا نيبو لاملا نيب يآ :ش ( ةيلختلا عنمي هنأل « ءادتبالا يف ) :م ءادتبا هيلع ملعلا طرش اذإ

 دقع يأ :ش ( حصي ال ثيح ةبراضم لاملا بر ىلإ لامل ) :م براضملا يأ :ش ( عفد اذإ ام فالخبو )

 ةبراضملا نأل :ش ( براضملا لمعو لالا بر لام ىلع ةكرش دقعنت ةبراضملا نأل ) :م ةيناثلا ةبراضملا

 :ش (براضملل انه اه لام الو ) :م رخآلا نم لمعو نيبناجلا دحأ نم لاب ةكرشلا ىلع دقع يه

 بلق ىلإ يدؤي) :م ةيناشلا ةيراضملا دقع يآ :ش ( هانزوج ولف ):م براضملا بناج نم ينعي

 . لاملا نودب ةبراضملا زيوجت وهو هسكع يأ :ش ( عوضوملا

 الف براضملا رماب لاملا بر لمع يقب ) :م ةيناثلا ةبراضملا دقع يآ :ش ( حصي ملاذإو ) :م
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 رفاس نإو لالا يف هتقفن تسيلف رصملا يف براضملا لمع اذإو : لاق . ىلوألا ةبراضملا هب لطبت

 ءازإب بج ةقفنلا نأ قرفلا هجوو . لالا يف ءاركو ءارش هانعمو هبوكرو هتوسکو هبارشو هماعطف

 رفاس اذإو . يلصألا ىنكسلاب نكاس رصلا يف براضللاو ةأرملا ةقفنو يضاقلا ةقفنك سابتحالا

 الف ةلاحم ال لدبلا قحتسي هنأل ريجألا فالخب اذهو . هيف ةقفنلا قحتسيف ةبراضملاب اسوبحم راص

 . ددرتلا زيح يف وهو حبرلا الإ هل سيلف براضملا امأ « هلام نم قافنإلاب ررضتي

 نهرلاك :ش ( ىلوألا ةبراضملا ) :م ةيناثلا ةبراضملا يف لاملا بر ىلإ لاملا عفدي يأ :ش ( هب لطبت

 ىلوألا ةبراضملا خسفنت -هللا همحر - رفز دنعو . نهترملا قح لطبي ال ةيراعلاب نهارلا دي يف

 . ةناعإ هعفد ول امك

 ( لالا يف هتقفن تسيلف رصملا يف براضملا لمع اذإو) :م: ؟ريغصلا عماجلا » يف :ش ( لاق) :م

 ءارلا حتفب :ش ( هبوکرو هتوسکو هبارشو هماعطف رفاس نإو ) :م ءيجی ام ىلع سابتحالا :ش

 :ش ( هانعمو ) :م ۷١( ةيآلا : سي) ( مهبوكر اهنمف : ىلاعت هللا لاق « هيلع بکری اموهو

 نمو ءارشلا ثيح نم يأ :ش ( ءاركو ءارش ) :م لالا يف هبوكر نوک ینعم يأ هبوکر ینعم يأ
 ۰ .ءاركلا ثيح

 يآ :ش ( لاملا يف ) :م اهب ءاركب وأ ةباد ءارشب امإ بكري نأ هل رفسلا يف براضملا نأ دارأ

 وبأو كلام لاق هبو« فورعملاب هلك كلذ نوكي نأ طرشلاو عيمجلل فرظ وهو ةبراضملا لام يف

 هسفن لام يف هتقفنف - هللا همحر - يعفاشلا لاقو . قاحسإو يعازوألاو يعخنلاو نسحلاو روث

 . ناميلس يبأ نب دامحو نيريس نبا لاق هبو « نذإلاب رفسلا هل زوجي ةروص يف

 نيبو ةبراضملا لام يف هل ةقفن ال ثيح رصملا يف لمع اذإ ام نيب يأ :ش ( قرفلا هجوو ) :م

 ( ةأرملا ةقفنو يضاقلا ةقفنك سابتحالا ءازإب بجت ةقفنلا نأ ) :م هيف بجي ثيح رفسلا يف لمعاذإام

 رصملا يف براضملاو) :م جوزلا لزنم يف ةسوبحم ةآرملاو ةماعلا حلاصمل سوبحم يضاقلا نأل :ش

 . ةبراضملا ال :ش ( يلصألا ىنكسلاب نكاس

 :ش ( هيف ةقفنلا قحتسيف ) :م ةبراضملل لمعلاب :ش ( ةبراضملاب اًسوبحم راص رفاس اذإو ) :م

 قحتسي هنأل ريجألا فالخب ) :م مكحلا يأ :ش (اذهو ) :م سابتحالا لجأل ةيراضملا لام يف يأ

 (هلام نم قافنإلاب ررضتی الف ) :م اًقلطم هل اًبجاو لدبلا ناکف لدېب لمعي هنوکل :ش ( ةلاحم ال لدبلا

 فالخب « نقيب هل حصي كلذو «رجأتسملا ةمذ يف نومضم لدبب لماع هنأل هسفن لام نم يأ :ش

 نآ دبالف لصحی ال یسعو لصحی یسع حبر يف هقح لئالدب بجوتسم ريغ هنإف براضلا

 . امولعم اًئيش ةقشملا نم هلمحي ام ءازإب هل لعجي

 :ش ( ددرتلا زيح يف وهو حبرلا الإ هل سيلف براضملا امأ ) :م:هلوقب ىنعملااذه ىلإ راشأ
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 هنأل ‹ ةعاضبلا فالخبو « ريجأ هنأل ‹ ةدسافلا ةبراضملا فالخبو « هب ررضتي هلام نم قفنأ ولف

 ولو . قاقحتسالا ءاهتنال ؛ ةبراضملا يف هدر هرصم مدق امدعب هدي يف ءيش يقب ولو : لاق . عربتم

 يف يقوسلا ةلزنب وهف هلهاأب تيبيف حوري مث ودغي ثيحب ناک نإف رفسلا نود هجورخ ناک
 ةقفنلاو . ةبراضملل هجورخ نأل « ةبراضملا لام يف هتقفنف هلهاب تيبي ال ثيحب ناك نإو .رصلملا

 هبايث لسغ كلذ ةلمج نمو ء انركذ ام وهو ةبتارلا ةجاحلا ىلإ فرصي ام يه

 لام نم قافنإلاب يأ :ش ( هب ررضتي هلام نم قفنأ ولف ) :م نوکی ال نآ نيبو نوکی نآ نیب ينعي
 م كلذ دمحم نع يور « لالا كلذ يف هتقفنف ؛ ةكرشلا لامب رفاس اذإ كيرشلاك «هسفن

 :ش ( عربتم هنأل ‹ ةعاضبلا فالخبو ) :م هل ةقفن الف :ش ( ريجأ هنأل « ةدسافلا ةبراضملا فالخبو)

 . ةقفنلا هل بجي الف لمعلاب يأ

 ريغصلا عماجلا يف ركذت مل ةلأسملا نأل « بوصأ ناكل لاق ةظفل ركذي ملول :ش ( لاق ):م
 يقب ولو ) :م «طوسبملا» يف ةلأسملا تركذ اغإو « ةيادبلا يف اهركذي مل اذهلو ‹ يرودقلا يف الو

 ( قاقحتسالا ءاهتنال ةبراضملا يف هدر هرصم مدق امدعب ) :م براضملا دي يف يأ :ش ( هدي يف ءيش
 هعوجر دعب ةقفنلا نم ءيش هعم يقب اذإ ريغلا نع جاحلاك كلذو هتلع ءاهتناب يهني مكحلاو :ش
 نأ جوزلل ناك ةقفنلا نم اهعم ءيش يقبو ةمدخلل ةأدتبملا ةمألا لقن اذإ ىلوملاكو هدر هيلع بجي
 . «طوسبملا»يف اذك اهنم كلذ درتسي

 ةريسم وهو :ش ( رفسلا نود ) :م هدلب نم براضملا جورخ يأ :ش ( هجورخ ناک ولو ) :م

 لهأ نأل :ش ( رصملا يف يقوسلا ةلزنمب وهف هلهأب تيبيف حوري مث ودغي ثيحب ناك نإف ) :م مايأ ةثالث
 لام يف هتقفنف هلهأب تبي ال ثیحب ناک نإو ) :م مهلزانم يف نوتيبي مث رصملا يف نورجتي قوسلا
 ىلإ هب راشأ :ش ( ةقفنلاو ) :م رفسلل جورخلاك راصف :ش ( ةبراضملل هجورخ نأل « ةبراضلملا

 يتلا ةمزاللا ةتباثلا يأ :ش ( ةبتارلا ةجاحلا ىلإ فرصي ام يه ) :م براضملل ةبجاولا ةقفنلا ريسفت

 هانركذ ام هب دارأ :ش ( انركذام ) :م ةبتارلا ةجاحلا ىلإ فرصي يذلا يآ :ش ( وهو ) :م اهنم دب ال

 ىلإ فرصي يذلا نم يأ :ش ( كلذ ةلمج نمو ) :م هبوكرو هتوسكو هبارشو هماعط نم لبق امف
 . يرورض هنأل :ش ( هبايث لسغ ) :م ةبتارلا ةجاحلا

 ال هنأل كلذ ىبأي سايقلاو ؛ةيريهظلا دئاوفلا» يف هيلع صن « قالحلاو ماجحلا ةرجأ اذكو

 صقو خسولا ةلازإب نوفظنتي ثيح راجتلا عينص نم اذه نكلو « تاقوألا مومع يف اهيلإ جاتحي

 بايثلا خسو ناك اذإ ناسنإلا نإف «تالماعملا يف سانلا تابغر دادزتل سأرلا قلحو براشلا

 نمثاذكو « ةبتارلا ةقفنلاك ءايشألا هذه تراصف هولماعم لقيف ةداع سيلافملا نم دعي رعشلا ليوط

 . داصفلاو ماجحلا نود نوباصلاو صرخلا



 قلطي اغنإو زاجحلاك ةداع هيلإ جاتحي عضوم يف نهدلاو اهبكري ةباد فلعو همدخي ريجأ ةرجأو

 : لاق . راجتلا نيب اميف فراعتملل ًرابتعا هزواج نإ لضفلا نمضي ىتح فورعملاب كلذ عيمج يف

 هندب حالصإل هنأل ‹ ةقفنلا يف لخدي هنأ ةفينح يبأ نعو . ةياورلا رهاظ يف هلام يفف ءاودلا امأو

 عوقولا ةمولعم ةقفنلا ىلإ ةجاحلا نأ رهاظلا هجو « ةقفنلاك راصف ء هب الإ ةراجتلا نم نكمتيالو

 اذإو : لاق . اهلام يف اهؤاودو جوزلا ىلع ةأرملا ةقفن تناك اذهلو ‹ ضرملا ضراعب ءاودلا ىلإو

 ‹ لالا سأر نم قفنأ ام لالا بر ذخأ حبر

 اهبكري ةباد فلعو ) :م يرورض هنأل« براضملا مدخي يأ :ش ( همدخي ريجأ ةرجأو ) :م

 نهدلا لامعتسا دارملاو « امهيف حتفلاب نهدي نهد نم ردصم وهو لادلا حتفب :ش ( نهدلاو

 ( زاجحلاك ةداع ) :م نهدلا ىلإ يأ :ش ( هيلإ جاتحي عضوم يف ) :م امهوحنو جريسلاو تيزلاك

 اغإو ) :م نهدلاب مهنادبأ بيطرت ىلإ اهلهأ جاتحي ةراح اهنأل « زاجحلا ضرأ يف امك يأ :ش
 ( فورعملاب ) :م ةبتارلا نم هلعجو هركذ يذلا نم :ش ( كلذ عيمج يف ) :م زوجي ينعي :ش ( قلطي

 :م فورعملا يأ :ش ( هزواج نإ لضفلا نمضي ىتح ) :م فارسإ الب ةرورضلا عفد ردقب يأ :ش

 اذه يف لصألا وه مهعينص نأل :ش ( راجتلا نوب اميف ) :م داتعملا يأ :ش (فراعتملل ًارابتعا)

 .بابلا

 يآ :ش ( هلام يفف ) :م هنمث يأ :ش ( ءاودلا امأو ) :م ريغصلا عماجلا يف يأ :ش ( لاق ) :م

 ‹ نيهجول ةدئاف ريثك هركذ يف سيل : ىزارتألا لاق :ش ( ةياورلا رهاظ يف ) :م براضملا لام يف

 - ةفينح يبآ نعو اذه دعب ركذ هنألو « ةياورلا رهاظ هلك ركذ امو « ريغصلا عماجل ا ةياور هنأل
 ريغ يف هلمعتست نم ةملك نأل ةياورلا رهاظ هنأ ةراشإ هنم مهفيف ةقفنلا يف لخدي هنأ - هللا همحر

 . ةدئافلا يف ليلج ردق اذهو ‹ حيرصتلاب لدي ةياورلا رهاظب هديقو مازتلالا قيرطب ةياورلا رهاظ

 ريكذتو ءاودلا نمث نأ يأ :ش ( هنأ ) :م هنع نسحلا ةياور يهو :ش ( ةفينح يبأ نعو ) :م

 نم نكمتي الو هندب حالصإل هنأل ‹ ةقفنلا يف لخدي ) :م ثنؤم ءاودلاف الإو رابتعالا اذهب ريمضلا

 هجو) :م ةبراضملا لام يف بجيف :ش ( ةقفنلاك راصف ) :م ندبلا حالصاب يأ :ش ( هب الإ ةراجتلا

 ضراعب) :م ءاودلا ىلإ ةجاحلا نإو يآ :ش ( ءاودلا ىلإو عوقولا ةمولعم ةقفنلا ىلإ ةجاحلا نأ رهاظلا

 . اًمزال نكي ملف ضر ال دقو ضر دقف ":ش ( ضرما

 ىلع ةارملا ةقفن تناك ) :م ءاودلاو ةقفنلا نيب قرفلا نايب ىلإ هب راشأ :ش ( اذهلو ) :م

 عقي دق عوقولا ةمولعم ريغ اهنأل :ش ( اهلام يف اهؤاودو ) :م عوقولا ةمولعم اهنأل :ش ( جوزلا

 . عقيال دقو

 سأر نم قفنأ ام لالا بر ذخاأ حبر اذإو ):م : «ريغصلا عماجلا » يف يأ :ش ( لاق ) :م
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 قفنأ ام بستحي الو هوحنو نالمحلا نم عاتملا ىلع قفنأ ام بسح ةحبارم عاتملا عاب نإف : لاق

 ةدايزب ةيلالا يف ةدايز بجوي لوألا نالو « يناثلا نود لوألا قاحلإب راج فرعلا نأل « هسفن ىلع

 نم ةئامب اهلمح وأ اهرصقف ًابايث اهب ىرتشاف فلأ هعم ناك نإف : لاق . اهبجوي ال يناثلاو ةميقلا

 لاقملا اذه همظتني الف لالا بر ىلع ةنادتسا هنأل ؛ عوطتم وهف كيأرب لمعا : هل ليق دقو « هدنع

 هب مئاق لام نع هنأل ؛ نمضي الو اهيف غبصلا داز اب كيرش وهف رمحأ اهغبص نإف . رم ام ىلع

 نإ حبرلا مسقي مث ًألوأ لالا بر هعفري لالا سأر نم براضملا قفنأ يذلا يأ :ش (لاملا

 . لالا سأر ميلست دعب تعرش اغنإ حبرلا ةمسق نأل «يقب

 عاتملا ) :م براضملا يآ :ش ( عاب نإف ):م : ؛ريغصلا عماجلا » يف يآ :ش ( لاق ) :م

 ( هوحنو ) :م لمحلا ىنعمب ردصم ءاحلا مضب :ش ( نالمحلا نم عاتملا ىلع قفنأ ام بسح ةحبارم

 لوقي لب «بذكلا نع ًازرحت اذكب هتيرتشا لوقي ال نكل «غابصلاو راصقلاو راسمسلا رجأك :ش

 نيب :ش ( راج فرعلا نأل ‹ هسفن ىلع قفنأ ام بستحي الو) :م ةحبارملا يف نيب امك اذكب يلع موقت

 سأرب هقاحلإب دارأو ‹ هوحنو لمحلا نم عاملا ىلع قفنأ ام هب دارأ :ش ( لوألا قاحلإب) :م راجتلا

 ىلع اوقفنأ ام قاحلإ اوفراعتي مل راجتلا نأل « هسفن ىلع قفنأ ام هب دارأ :ش ( يناثلا نود) :م لالا

 ةدايزب ةيلاملا يف ةدايز بجوي ) :م عاتملا ىلع قافنإلا يأ :ش ( لوألا نألو ) :م لاملا سرب مهسفنأ

 ريغ يف ةدايز بجوي هنإف ‹امهوحنو رصقلاو غبصلاك :ش ( اهبجويال يناشلاو ةميقلا
 . نكامألا فالتخاب فلتخت ةميقلا نأل « ةميقلا يف ةدايز بجوي هنإف لمحل اكو « عاتملا

 فلا ) :م براضملا عم يآ :ش ( هعم ناك نإف ) :م : «ريغصلا عماجلا »يف يأ :ش ( لاق ) :م

 لمعا هل ليق دقو ) :م ةبراضملا دنع نم يآ :ش ( هدنع نم ةئامب اهلمح وأ اهرصقف ابايث اهب ىرتشاف
 (عوطتم وهف ) :م كيأرب لمعا لاملا بر هل لاق نإف براضملل ليق دق هنآ لاحلاو يأ :ش ( كيأرب

 لاملا بر ىلع ةنادتسا ) :م عينصلااذه نأل يأ :ش ( هنأل ) م ةئاملا يف عربتم براضملا يآ :ش

 هلوقدنع :ش ( رمام ىلع) :م كيآرب لمعا هل لاملا بر لوق ينعي :ش ( لاقملا اذه همظتني الف

 . ةنادتسالا وهو لالا بر هيلع صني نأ الإ هكليب ال عوقو

 « مهرد ةئاب ةنيفس ىرتكاف « ةبراضم مهرد فلأ لجر ىلإ عفذ لجر : «ىقتتنملا» يفو

 ‹ ءاركلا يف عوطتم وهف ةنيفسلا يف هلمحو اًماعط هلك فلألاب ىرتشا مث « هلاح ىلع هدنع لاملاو

 اعوطتم نكي مل ءاركلا يف اهادأف ةئام هدي يف تيقبو اًماعط امهنم ةئامعستب ىرتشا ناك ولو

 (رمحأ) :م ةروكذملا بايثلا براضملا غبص نإف يأ :ش ( اهغبص نإف ) :م ءاركل ا ىلع ةحبارم هعابو

 يأ :ش ( كيرش ) :م براضملا يآ :ش ( وهف ) :م رمحأ ًاغبص يأ فوذحم هردصم ةفص :ش

 :ش ( هب مئاق لام نيع) :م غبصلا نأل يأ :ش ( هنأل « نمضي الو اهيف غبصلا داز ام ) :م لام لا برل
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 ةراصقلا فالخب ‹ ةبراضملا ىلع ضيبألا بوثلا ةصحو خبصلا ةصح هل ناك عيب اذإ یتح

 هلمع عاض بصاغلا هلعف اذإ اذهلو « هب مئاق لام نيعب سيل هنأل ‹لمحلاو

 . اهغبص نإف هلوق هيلع لد غوبصملاب يأ

 هانلوأ هركذ امل هنكلو بايثلا ىلإ عجري ةقيقحلا يفو غوبصملا ىلإ عجري هب يف ريمضلا اذكو

 غبصلا ةصح ) :م براضملل يأ :ش ( هل ناک ) :م روكذملا غوبصملا يأ :ش ( عیب اذإ یتح ) :ماذکھ

 غوبصمو املأ غوبصم ريغ بوثلا ةميق تناك اذإ ى تح :ش ( ةبراضملا ىلع ضيبألا بوشلا ةصحو

 . غبصلا وهو هلام لدب براضملل مهرد اتئامو ةبراضملل فلألا ناك نيتئامو املأ

 . ؟ةرمحلا صخ ملو ناولألا رئثاس مكح امف : تلق نإف

 مالسإللا رخف هركذ « ةرمحلاكف ناولألا رئاس امأو « ةفينح يبأ دنع ناصقن داوسلا نأل :تلق

 . ( ريغصلا عماجلا » يف

 يف ديزي رخآ غبص وأ نارفعز وأرفصعب براضملا اهغبص نإ: طيحملا ريرحت » يف لاقو

 نمض ءاش نإف «رايخلاب بولا بحاص ناك كيأرب هيف لمعا هل لاق لاملا بر ناك نإف « بوثلا

 الإ ةموصخلا موي هيف غبصلا داز ام ةميق هاطعأو بايثلا ذخأ ءاش نإو « ضيبآ هبوث ةميق براضملا

 . بصاغلا يف امك هبوثب لصتا موي

 ال بايثلا نم براضملا ةصح ناك ام ردقيف ناك اذإ امأف « ةبراضملا لام يف نكي مل اذإ اذهو

 نم ئربو هعيب زاج بايثلا براضملا عاب ىتح كلذ نم اًئيش لالا بر لعفي مل نإف «هنمضي
OD EEO O ENE 

 اهتميقو ثلا ةغوبصم ريغ نايثلا ةميق ناك اذإ نإ ىتح غيصلا ةميق نوكي اهني ام ترافتف

 نإف ةحبارم اهعاب نإو «هغبص لدب براضملل ناتئاملاو ةبراضملل فلألاف ناتئامو فلأ ةغوبصم

 . هب براضملا غبص يذلا ةميق ىلعو هب بايثلا براضملا ىرتشا ىذلا نمثلا ىلع مسقني نمثلا اذه

 حتفلابو « راصقلا ةفرح رسكلاب ةراصقلا نأل « فاقلا حتفب :ش ( ةراصقلا فالخب ) :م

 نأل يأ :ش ( هنأل ):م عاتملا لمح يأ :ش ( لمحلاو ) :م هضيب اذإ بوثلا رصق نم ردصم ةلعف

 هئازإب نوکی یتح بوشلاب يآ ي ما مپ س ر لہ اار لع نم اعاد لگ

 . رهاظ لمحلا يف هنأل مئاق لام نيعب سيل لاق اغنإو . ةبراضملل نمثلا عيمج نوكيف نمثلا ضعب

 . هلصأ ناك ام ىلع ضيبأ ىقبيو اًئيش هيف ديزت الو بوثلا يفنت الف ةراصقلا يف امآو
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 طلخلا هماظتنا كيآرب لمعا هلوق همظتنا غبصلاب اكيرشراص اذإو ‹ بوصفملا غص اذإ عميضي الو

 . اًناجم هذخأي نأ كلاملل هتميق تدر نأ ول ىتح < هلعف عاض هبصغ يذلا بولا بصاغلارصق

 رفصأ وأ رمحأ هغبص اذإ ىتح :ش ( بوصغملا غبص اذإ ) :م بصاغلا لعف يأ :ش ( عيضي الو ) :م

 داز ام ةميق هاطعأو بولا ذخأ ءاش نإ لاملا بر ريختي لب . اًتاجم هذحأي نأ كلاملل نكي مل

 هغبص موي ضيبأ بوثلا ةميق عيمج هنمض ءاش نإو < هتوبث لاصتا موي ال ةموصخلا موي هيف غبصلا

 . هيلع بوثلا كرتو

 :ش ( همظتنا غبصلاب ) :م لالا برل يأ :ش ( اًگیرش ) :م براضملا يأ :ش ( راص اذإو ) :م

 نأ ينعي :ش ( كيارب لمعا ):م :لاملا بر لوق يأ :ش ( : هلوق ):م براضملا يآ هلمش ينعي

 لمعا هلوق ماظتناك يأ :ش ( طلخلا هماظتنا ) :م رمحأ هغبصل ًالوانتم نوكي كيآرب لمعا هلوق

 . هريغ لامبو ةمسقلا لاب ةبراضملا لام طلخ ينعي « طلخلا كيأرب

 ىلإ عجري يذلا ريمضلا وهو هلعاف يلإ فاضمردصم وهو ظفاحلا عزني مازتلالا باصتناو

 الف كلذك ناك اذإ يآ :ش ( هنمضي الف ) :م هلوعفم بصنلاب طلخلا لوقو «كيأرب لمعا هلوق

 لاقو « دمحأو كلام لاق هبو لاملا بر نذإب طلخلاو ةكرشلا نأل « غبصملا بولا بولطملا نمضي

 اًبصاغ ريصي كيأرب لمعا هل لقي ملاذإو « كيأرب لمعا : لاق نإو ‹ نمضي : يعفاشلا
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 ړخآ لصف

 ملف ادبع نيفلألاب ىرتشا مث نیفلاب هعابف أزب اهب یرتشاف فصنلاب فلآ هعم ناک ناف : لاق
 دبعلا عبر نوكيو ةئامسمخ براضلملاو ةئامسمخو افلأ لالا بر مرغي اعاض ىتح امهدقني

 باوجلا لصاح هركذ يذلا اذه -هنع هللا يضر- لاق « ةبراضملا ىلع هعابرأ ةثالثو براضملل

 ةئامسمخو فلاب لالا بر ىلع عوجرلا قح هل نأ الإ دقاعلا وه ذإ براضملا ىلع هلك نمثلا نأل

 ‹ ةئامسمخ وهو هنم هلو حبرلا رهظ لالا ضن ال هنأ ههجوو . ةرخآلا يف هيلع نوكيف نيبن ام ىلع

 سفن نم نكي مل الو « ةدح ىلع لصفب اهركذ ةقرفتم لصفلا اذه لئاسم تناك امل :ش

 .اهركذ رخأ ةبراضملل اهنم دب ال يتلا ةبراضملا لئاسم

 فلا ) :م براضملا عم يأ :ش ( هعم ناك نإف ) :م ريخصلا عماجلا يف يأ :ش ( لاق ) :م

 -هللا همحر - دمحم لاق . ةمجعملا يازلا ديدشتو ةدحوملا ءابلا حتفب :ش ( زب اهب ىرتشاف فصنلاب

 (هعابف ) :م زخلاو فوصلا بايث ال نطقلاو ناتكلا بايث ةفوكلا لهأ دنع زبلا : ؟ريبكلا ريسلا » يف

 ( اعاض ىتح ) :م نيفلألاب يأ :ش ( امهدقني ملف دبع نيفلألاب ىرتشا مث نيفلأب ) :م زبلا يأ :ش
 براضملل دبعلا عبر نوكيو ةئامسمخ براضملاو ةئامسمخو اًقلأ لاملا بر مرغي ) :م نافلألا يأ :ش

 كلميف فلألا ردقب حبرلا رهظ نيفلأب زبلا عاب ان براضملا نأل :ش ( ةبراضملا ىلع هعابرأ ةثالثو

 برل هعابرأ ةثالثو هل دبعلا عبر راص ادبع نيفلألاب ىرتشا اذإف ةئامسمخ وهو هفصن براضملا

 . لالا بر ىلع عابرأ ةثالث صخي امو براضملا ىلع عبرلا صخي اغأك نمثلا كلهناف لالا

 :ش ( هركذ يذلا اذه ) :م - هللا همحر - فنصملا لاق يأ :ش ( - هنع هللا يضر - لاق ) :م

 ىلع هلك نمللا نأل ) :م ةلأسملا باوج يأ :ش ( باوجلا لصاح ) :م -هللا همحر - دمحم يأ

 ىلع عوجرلا قح ) :م براضملل يأ :ش ( هل نأ الإ ) :م هيلع بجيف :ش ( دقاعلا وه ذإ براضملا
 يتأيو هيف هتهج نم ليكو هنأل : هلوق ىلإ هب راشأ :ش ( نيبن ام ىلع ةئامسمخو فلأب لاملا بر

 رخآلا دقاعلا وه هنأل « براضملا ىلع هلك نمثلا نوكيف يأ :ش ( ةرخآلا يف هيلع نوكيف ) :م

 . ريخأب يأ ةرخآب نالف ءاج لاقي ريخألا يف يأ ءارلاو ءاحلاو ةزمهلا حتفب

 ( لاملا ضن امل ) :م نأشلا نأ يأ :ش ( هنأ ) :م باوجلا لصاح هجو يأ :ش ( ههجوو ) :م

 هرسف مث« بيصن وأ ءيش حبرلا نم براضمللو يأ :ش ( هنم هلو حبرلا رهظ) :م دقن يأ :ش

 حيرلا رهظ هنأل :ش ( ةئامسمخ ) :م حبرلا نم براضملل رهظ يذلا يأ :ش ( وهو ) :م هلوقب
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 ماسقنا بسح ىلع ةبراضملل هعابرأ ةثالثو هسفنل هعبر ًايرتشم راص دبع نيفلألاب ىرتشا اذإف
 بر ىلع نمثلا عابرأ ةثالثب عوجرلا هلو « هانيب امل نمثلا هيلع بجو نافلألا تعاض اذإو ‹ نيفلألا
 هيلع نومضم هنأل ‹ ةبراضملا نم عبرلا وهو براضملا بيصن جرخيو هيف ةهج نم ليكو هنأل لاملا
 يفاني ام هيف سيل هنأل ةبراضملا ىلع دبعلا عابرأ ةثالث ىقبيو ةافانم امهنيبو ةنامأ ةبراضملا لامو

 هعيبي الو ةئامسمخسو افلأ ةرمو ًافلأ ةرم هعفد هنأل ؛ ةئامسمخو نيفلأ لالا سأر نوكيو ةبراضملا

 ةصحف فالآ ةعبرأب دبعلا عيب اذإ اميف كلذ رهظيو نيفلأب هارتشا هنأل ؛ نيفلألا ىلع الإ ةحبارم

 لالا سار عفري فالآ ةثالث ةبراضملا

 ( هعبر ايرتشم راص دبع نيفلألاب ىرتشا اذإف ) :م ةئامسمخ وهو هفصن براضملا كلي فلألا دعب
 ىلع يأ :ش ( نيفلألا ماسقنا بسح ىلع ةبراضملل هعابرأ ةثالثو هسفنل ) :م دبعلا عبر يأ :ش

 . لاملا برل عابرأ ةثالثو براضملل عبرلا عابرألا

 م دبعلا نمث يأ :ش ( نمثلا ) :م براضملا يلع يأ :ش ( هيلع بجو نافلألا تعاض اذإو ) :م

 :ش (هلو) :م. دقاعلاوهذإ براضملا ىلع هلك نمفلا نأل : هلوق ىلإ ةراشإ :ش ( هانيب امل )

 نم ليكو ) :م براضملا نأل يآ :ش ( هنأل لالا بر ىلع نمشلا عابرأ ةثالثب عوجرلا) :م براضمللو

 . دبعلا اذه ءارش يف يأ :ش ( هيف ) :م لاملا بر ةهج نم يأ :ش ( ةهج

 نومضم ) :م هيبصن نأل يأ :ش ( هنأل ةبراضملا نم عبرلا وهو براضملا بيصن جرخيو ) :م

 م براضملا دي يف يأ :ش ( ةنامأ ةبراضملا لامو ) :م هنامضو هكلم يف عبرلا لوخدل :ش (هيلع

 جرخياذك ناك اذإو . ناعمتجت الف :ش ( ةافانم ) :م ةنامألاو نومضملا نيب يآ :ش ( امهنيبو)

 ىلع دبعلا عابرا ةثالث ىقبيو ) :م هيلع اًتومضم هنوكل ةبراضملا نع عبرلا وهو براضملا بيصن
 :ش ( ةبراضملا يفاني ام ) :م ةبراضملا ىلع عابرألا ةثالث ءاقبإ يف يأ :ش ( هيف سيل هنأل  ةبراضلا

 نأل يآ :ش ( هنأل ةئامسمخو نيفلا لالا سار نوكيو ) :م ةبراضملا يفاني ال لاملا بر نامض نأل

 ضعب لاق هبو « ةئامسمخو نافلأ عومجملاف :ش ( ةئامسمخو افلا ةرمو ًافلأ ةرم هعفد ) :م لالا بر

 لاق هبو « ةئامسمخو فلأ وهو ًايناث هعفد ام لاملا مهنعو - هنع هللا يضر- يعفاشلا باحصأ

 .- هللا امهمحر- دمحأو كلام

 هارتشا هنأل ‹ نيفلألا ىلع الإ ةحبارم ) :م روكذملا دبعلا براضملا عيبي ال يأ :ش ( هعيبي الو ) :م

 ام عومجم ىلإ ةراشإ :ش ( كلذ رهظيو ) :م هارتشا ىتح نيفلألا ىلع عفد هدقع نأل :ش ( نيفلأب

 ىلع دبعلا عابرآ ةثالث ءاقبو ةبراضملا نم عبرلا وهو براضملا بيصن جورخ وهو هلبق ركذ
 ةبراضملا ةصحف فالآ ةعبرأب دبعلا عيب اذإ اميف ) :م اطرش ام ىلع كلذ دعب حبرلا روهظو ةبراضملا

 :ش ( لالا سار عقري) :م هكلم لدب هنأل « براضملل فلآ وهو نمشلا عبر نأل :ش ( فالآ ةثالث
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 هعابو ةئاسمخب ًادبع لالا بر ىرتشاف فلا هعم ناک نِإو : لاق . امهنيب احبر ةئامسمخ يقبيو

 ًاعفد دصاقملارياغتل هزاوجب يضقم عيبلا اذه نأل ةئامسمخ ىلع ةحبارم هعيبي هنإف فلأب هايإ

 زارتحالاو ةنامألا ىلع ةحبارملا ىنبمو « مدعلا ةهبش هيف نأ الإ هكلمب هكلم عيب ناك نإو ءةجاحلل

 فلاب لالا بر نم هعابو فلاب دبع براضملا ىرتشا ولو . نينمشلا لق ربتعاف ةنايخلا ةهبش نع

 دقو لالا بر بيصن وهو حبرلا فصن قح يف ًامدع ربتعا هنأل ةئامو فلأب ةحبارم هعاب نيتئامو

 فلأ هعم ناك نإف : لاق . عويبلا يف رم

 نيفصن لالا برو براضملا نيب يأ :ش ( امهنيب احبر ةئامسمخ يقبيو ) :م ةئامسمخو نافلأ وهو

 .اطرش ام ىلع

 م براضلملا عم يأ :ش ( فلأ هعم ناك نإو ) :م : ريغصلا عماجلا يف يأ :ش ( لاق ) :م

 نإف يأ :ش ( هنإف فلاب ) :م براضملا يأ :ش ( هايإ هعابو ةئامسمخب ًادبع لاملا بر ىرتسشاف)

 عيب يآ :ش ( عيبلا اذه نأل « ةئامسمخ ىلع ةحبارم ) :م روكذمل ا دبعلا يأ :ش (هعيبي ) :م براضللا

 نأل :ش ( دصاقملا رياغتل ) :م هتحصب موكحم يأ :ش ( هزاوجب يضقم) :م براضملل لام لا بر

 م دبعلا ىلع ديلا ةدافتسا براضملا دوصقمو « دقعلا ءاقب عم فلألا ىلإ هلوصو لالا بر دوصقم

 . ةجاحلا عفد لجأل يأ :ش ( ةجاحلل اعفد )

 عيب ) :م ناك نإو هزاوجب ىضق عيبلا اذه ينعي « هلق اب ةلصاو هذه نإ :ش ( ناك نإو ) :م

 ‹ هليكو هنأل لاملا برل هارتشا براضملا نأل كلذو هكلمب لالا بر كلم عيب يأ :ش ( هکلمب هکلم

 . رفزل ًافالخ عيبلا حص ثلاث قحك براضملا قح ناك امل نكلو لطاب هسفن نم ناسنإلا عيبو

 :ش ( هيف نأ ):م ريغ يأ ریغب ینعم وهو ‹ هزاوجب يضقم هلوق نم ینشتسا :ش ( الإ ) :م

 تئكمتف - هللا همحر- رفز هلطبأ اذهلو « عيبلا زاوج :ش ( مدعلا ةهبش ) :م عيبلا اذه يف يأ

 ةنامألا ىلع ةحبارملا ىنبمو ) :م نآلا ءيجي ام ىلع ةحبارملا يف نينمشلا لق ربتعاف « نالطبلا ةهبش

 . طايتحالل ةحبارملا يف :ش ( نينمثلا لقأ ربتعاف ةنايخلا ةهبش نع زارتحالاو

 ةئامو فلاب ةحبارم هعاب نيتئامو فلاب لاملا بر نم هعابو فلأب البع براضملا ىرتشا ولو ) :م
 نأ هریرحت :ْش ( لالا بر بيصن وهو حبرلا فصن قح يف ًامدع ربتعا ) :م عيبلا نأل يأ :ش (هنأل

 بر عقو اميفو ةئاملا هذه رابتعا بجوف ةئام ردق الإ هنم براضمل عقي ملو لام لا برل اعقو نيدقعلا
 (عويبلا يف رم دقو ) :م ىلوألا ةلأسملا يف انلق امك ىناثلا دقعلا نالطب لامتحال حبرلا ربتعي مل لاملا

 ًابوث ىرتشاف فصللاب ةرشع براضملا عم ناك نإو هلوقب ةحبارملا باب يف هركذ ام هب دارأ :ش
 . فصنو رشع ينثأب ةحبارم هعيبي هنإف رشع ةسمخب لاملا بر نم هعابو ةرشعب
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 لالا بر ىلع ءادفلا عابرأ ةثالثف اطخ ًالجر دبعلا لتقف نافلأ هتميق ًادبع اهب ىرتشاف فصنلاب

 «اعابرأ امهنيب كلملا ناك دقو كلملا ردقب ردقتيف كلملا ةنؤم ءادفلا نأل ‹ براضملا ىلع هعبرو

 «هلام سأرب لالا برل فلأو امهنيب فلأ وهو حبرلا رهظ نافلأ هتميق ًادحاو ًانيع لاملا راص امل هنأل

 بيصن امو « هانيب املف براضملا بيصن امأ . ةبراضملا نع دبعلا جرخ ايدف اذإو . نافلأ هتميق نأل

 ةبراضملاو امهنيب دبعلا ةمسق نمضتي هنأ امل « امهيلع ءادفلا ماسقناب يضاقلا ءاضقلف لالا بر

 مدقت ام فالخب « ةمسقلاب يهتنت

 ىلع بصن وهو ًأطخ ًالتق يأ :ش ( اطخ ًالجر دبعلا لتقف نافلأ هتميق دبع اهب ىرتشاف فصنلاب
 لاملا بر ىلع هتيانج ريبدتف ًافلأ ناك ول هنأل « نافلأ هتميق هلوقب ديق امنإو « ًائطاخ يأ « لاحلا

 م ةثالثلل ءادف كلذ عم ءادفلا براضملاو عفدلا لاملا بر راتخا نإو هكلم هتبقر نأل « فالح الب

 دقو ‹ كلملا ردقب ردقتيف كلم ا ةنؤم ءادفلا نأل ‹ براضملا يلع هعبرو لاملا بر ىلع ءادفلا عابرأ ةثالثف)

 فلأو امهنيب فلأ وهو حبرلا رهظ نافلأ هتميق ادحاو ًانيع لاملا راص امل هنأل « اعابرأ امهنيب كلملا ناك

 دبعلا عفد نإف « ءادفلا وأ عفدلا دبعلا ةيانج يف لصألا :ش ( نافلأ هتميق نأل « هلام سأرب لاملا برل

 . لدب الب اهكلم نع لاز هنأل ةبراضملا تهتنا

 لثم شرألا ناك ءاوس لماعلاو لالا بر رضحي ىتح عفديال : « يبوبحملا عماج » يفو

 الإ عفدي ال اطخ ىنج اذإ نهرلا دبعلاك امهنيب كرتشم كلما نأل « رثكأ وأ لقأ وأ دبعلا ةميق

 هادف ولو هكليبامهنم الك نأل « ءادفللامهروضح طرتشيالو « نهترملاو نهارلا ةرضحب

 ناكف هيف رطضم ريغ وهو « هرمأ ريخب هريغ نيد ىدآ هنأل « لاملا بر ىلع عجري ال براضللا

 نإ : ةياور يف - هللا همحر - دمحأو « لوق يف - هللا امهمحر - يعفاشلاو كلام لاقو

 حبرلا روهظ دعب هل كلام ال هنأل < براضملا روضح الب عفدي لاملا سأر نم رثكأ هتميق تناك

 همحر - يعفاشلا لاقو . هكلم مدعل لماعلا ال لالا بر ىلع اًضيأ ءادفلاو « لوق يف امستقي ىتح

 ‹ انلوقك حبرلا روهظ درج لماعلا كلم رهظي ةياور يف - هللا همحر - دمحأ لوق يف - هللا

 . لوقلا اذه سايق ىلع هيلع ءادفلا نوكيف

 براضملا بيصن امأ « ةبراضملا نع دبعلا جرخ ) :م براضملا و لالا بر يأ :ش ( ايدف اذإو ) :م

 يف عبرلا وهو ‹ براضملا بيصن جرخيو هلوق نم هركذام ىلإ هب راشأ :ش ( هانيب املف
 يأ :ش (امهيلع ءادفلا ماسقناب يضاقلا ءاضقلف لالا بر بيصن امأو) :م هيلع نومضم هنأل «ةبراضلا

 دبعلا ةمسق نمضتي ) :م ماسقنالاب يضاقلا ءاضق نأل يأ :ش ( هنأ ال ) :م براضملاو لالا بر ىلع

 ةبراضملاو) :م ةمسقلاب الإ ةمالس الو يدافلل ىدف ام ةمالس بج وي ءادفلاب أطخلا نأل :ش ( امهنيب

 يهتتت ال ثيح لصفلا لوأ يف نافلألا عاض اذإ ام هب دارأ :ش ( مدقت ام فالخب ‹ ةمسقلاب يهتنت
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 دبعلا نألو ‹ ةمسقلا ىلإ ةجاح الف عوجرلا قح هل ناك نإو براضملا ىلع هيف نمثلا عيمج نأل

 ىلع ال اعابرأ امهنيب دبعلا نوكيف ءارشلا ءادتباك ءادفلا عفدو ةيانجلاب امهكلم نع لئازلاك

 فلأ هعم ناك نإو : لاق . مدقن ام فالخب « ماي ةثالث لالا برو اموي براضملا مدخي ةيراضملا

 سأرو مثو ‹ مث نمثلا كلذ لالا بر عفدي ‹ فلألا تكله ىتح اهدقني ملف ًادبع اهب یرتشاف

 نوكي امنإ ءافيتسالاو اًيفوتسم ريصي الو ‹ هدي يف ةنامآ لاملا نأل لاملا بر هيلإ عفدي ام عيمج لاملا

 ‹ ىرخأ دعب ةرم عجريف هيفاني ةنامألا مكحو نومضم ضبقب

 ىلع ) :م مدقت اميف يأ :ش ( هيف نمشلا عيمج نأل ) :م تناك ام ىلع تبثت لب « كانه ةبراضملا

 الف ) :م رم ام ىلع ةئامسمخو فلأب لاما بر ىلع يأ :ش ( عوجرلا قح هل ناك نإو براضلا

 . كلذ يضتقي رمآ مدعل :ش ( ةمسقلا ىلإ ةجاح

 عفدو ) :م عفدلا وه يلصألا بجوملا نأل :ش ( ةيانجل اب امهكلم نع لئازلاك دبعلا نألو ) :م

 امهيلع ءادفلا نوكي ءادتبا هايرتشا امهنأك « ءادفلا امهرايتخاب دارأ :ش ( ءارشلا ءادتباك ءادفلا

 ‹ هردقب ردقتيف كلملا ةنؤم ءادفلا نأل « لالا بر ىلع هعابرأ ةثالثو براضملا ىلع هعبر اعايرأ

 ( ةبراضملا ىلع ال اعابرأ امهنيب ) :م امهئادف دعب :ش ( دبعلا نوكيف ) :م اعابرأ امهنيب كلم ا ناك دقو

 كرتشم دبع هنأل :ش ( مايأ ةثالث لالا برو اًموي براضملا مدخي ) :م ةبراضملا نع دبعلا جورخل :ش

 مدخي اهيف دبعلا نإف لصفلا لوأ يف تمدقت يتلا ةلأسملا هب دارأ :ش ( مدقت ام فالخب ) :م اعابرأ

 . اهئاهتنا مدعل ةبراضملا يف دبعلا نوكل ةبراضملل مايأ ةثالثو اًموي براضملا

 فلا ) :م براضملا عم يأ :ش ( هعم ناك نإف ) :م : ريغصلا عماجلا » يف يأ :ش ( لاق ) :م

 ينعي :ش ( تكله ىتح) :م عئابلا ىلإ فلألا عفدي مل ينعي :ش ( اهدقني ملف دبع اهب ىرتشاف

 وهو :ش ( لاملا بر هيلإ عفدي ام عيمج لالا سأرو مثو مث نمشلا كلذ لالا بر عفدي) :م فلألا

 ‹ مثو مث ىرخأ فلآ لالا بر عفدي عئابلا ىلإ عفدلا لبق يناثلا فلألا تكله ول اذكو نافلألا

 . لالا سأر عیمجب نوکیو

 ريصي الو) :م اهيلع ةبراضملا ىنہم نأل « براضملا دي يف يأ :ش ( هدي يف ةنامأ لاملا نأل ) :م

 لح ولف نومضم ضبقب نوي قحلا ءافيتسا يأ :ش ( نومضم ضبقب نوكی امنإ ءافیتسالاو اًيفوتسم

 يفاني يآ :ش ( هيفاني ةنامألا مكحو ) :م نيمأ وهو اًتماض راصل ءافيتسالا ىلع براضملا ضقب

 ةياهنلا ريغ ىلإ اًثلاثو اًيناث هضبق لمحف كلذك ناك اذإف « نومضم ضبقب هلوق هيلع لد نامضلا

 ( ىرخأ دعب ةرم عجريف ) :م لاملا بر ىلع كالهلا ناك كله اذإو « ءافيتسالا نود ةنامألا ةهج ىلع

 . لاملا كاله دجو ام ثيح ىرخأ دعب ةرم لالا بر ىلع عجري ةنامأ هضبق ناك اذإ يأ :ش
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 عجري ال ثيح ءارشلا دعب كلهو ءارشلا لبق هيلإ اعوفدم نمثلا ناك اذإ ءارشلاب ليكولا فالخب

 عيبب لكوت اذإ بصاغلاك نامضلا عماجت ةلاكولا نأل «ايفوتسم هلعج نكمأ هنأل «ةرمالإ

 لاما هيلإ لكوملا عفد مث ىرتشا اذإ اميفو ةرم عجري ةروصلا هذه يف ةلاكولا يف مث بوصغملا

 امأ «هدعب ضبقلاب ًايفوتسم لعجف ءارشلا سفنب عوجرلا قح هل تبث هنأل « عجري ال كلهف
 وهو هدي يف ةنامأ ءارشلا لبق هيلإ عوفدملا

 ( ءارشلا لبق هيلإ اًعوفدم نمللا ناك اذإ ) :م هنيعب دبع ءارشب :ش ( ءارشلاب ليكولا فالخب ) :م

 فلآ وهو نمفلا يأ :ش ( كلهو ) :م هنيعب ادبع يل رتشا هل لاقو املأ لكوملا هاطعأ نأب يأ :ش

 الإ) :م هلكوم ىلع يأ :ش ( عجري ال ثيح ) :م عئابلا ىلإ هدقني نأ لبق :ش ( ءارشلا دعب) :م ًالثم
 م ليكولا هضبق ام لعج يآ :ش (هلعج نكمأ ) :م نأشلا نأل يآ :ش ( هنأل) :م ةدحاو :ش ( ةرم

 ىلع اهانبم نإف « ةبراضملا فالخب « نآلا نيبن ام ىلع :ش ( نامضلا عماجت ةلاك ولا نأل« اًيفوتسم)

 دي يف دبعلا كله اذإف « ةلاكولا تزاج ثيح :ش ( بوصغملا عيبب لكوت اذإ بصاغلاك) :م ةنامألا

 ةلاكولا يف مث ) :م ةلاكولا درجمب نامضلا نع جرخي مل هنأل « نمض ًاليكو راص ام دعب بصاغلا

 لبق كلهو نمشلا هيلإ عفدو هنيعب دبع ءارشب ليكولا ةروص ىلإ هب راشأ :ش ( ةروصلا هذه يف

 نمثلا كله اذإ اميف ةدحاو ةرم هلكوم ىلع ليكولا عجري ينعي :ش ( ةرم عجري) :م عئابلا ىلإ عفدلا

 . عئابلا ىلإ عفدلا لبق لكوملا نم ضبقلا دعب

 بجوو « نمثلا ليكولا ىلع عئابلل بجو فلأب دبعلا ىرتشا اذإ ليكولا نأ هريرحت

 . هلثم لكوملا ىلع ليكولل

 ىلإ عفدلا لبقو يأ « ءارشلا لبق نمشلا كله مث ألوأ نمشلا هيلإ عفد دق لكوملا ناك نإف

 دعب دجوي ملو هدي يف ةنامأ ءارشلا لبق هيلإ عوفدملا نأل  نمللاب هلكوم ىلع ليكولا عجري عئابلا
 عجريال مث ةرم هيلع عجري كله اذإف « ايفوتسم رصي ملف « اًتومضم نوكي نأ بجوي ال ءارشلا
 ال عئابلا ىلإ هعفدي نأ لبق كله مث نمفلا هيلإ عفد مث ىرتشا دق ناك نإو « ءافيتسالا عقو ول

 . ةنامألا ةهج ىلع ال ءافيتسالا ةهج ىلع ناك هضبق نأل « عجري

 يأ :ش ( یرتشا اذإ امیفو ) :م هلوقب كلذ ىلإ راشأ « ًالصأ قتحلا قبي مل ؛ ةرم هافوتسا اذإف

 ىلع ليكولا يأ :ش ( عجريال ):م ليكولا دنع يأ :ش ( كلهف لاما هيلإ لكوملا عفد مث ) :م ليكولا

 ىلع يأ :ش ( عوجرلا قح ) :م ليكولل يأ :ش ( هل تبث ) :م نأشلا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م لكولا

 نمثلا ضبقب يأ :ش ( هدعب ضبقلاب اًيفوتسم ) :م ليكولا يأ :ش ( لعجف ءارشلا سفنب) :م لكولا

 . ءارشلا دعب

 م ليكولا يأ :ش ( وهو هدي يف ةنامأ ءارشلا لبق ) :م ليكولا ىلإ يأ :ش ( هيلإ عوفدملا امأ ) :م
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 ءافيتسالا عوقول عجري ال مث ةرم هيلع عجري كله اذإف « ايفوتسم رصي ملف هدعب ةنامألا ىلع مئاق

 رم ام ىلع

 ةنامأ ضبق هضمق نوكل :ش ( اًيفوتسم رصي ملف ) :م ءارشلا دعب يأ :ش ( هدعب ةنامألا ىلع مئاق)

 ليكولا عجري يأ :ش ( ةرم هيلع عجري ) :م هيلإ عوفدملا يأ :ش ( كله اذإف ) :م ةروصلا هذه يف

 ىلع ءافيتسالا عوقول ) :م كالهلا دنع ًالصأ كلذ دعب :ش ( عجريال مث ) :م ة دحاو ةرم هلكوم ىلع

 ايفوتسم لعجف ءارشلا سفنب عوجرلا قح هل تبثي هنأل هلوق نم هركذام ىلإ هب راشأ :ش ( رم ام
 . هدعب ضبقلاب

 ةلاكولا نع لزعنا دقف ىرتشا امل ليكولا نأ وهو : رخآ اًقرفانه « يبوبحملا مامإلا» ركذو

 اذه ليق ‹ ةرم لك يف فرصتيو ءارشلاب لزعني الف براضملا امأو « دعب لكوملا ىلع عجري نأ هلف

 . لزعلا لصف لئاوأ يف انركذ ام ىلع ليكولا براضملا اهيف قرافي يتلا عضاوملا نم
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 فالتخالا يف لصف

 تمعفد لب ال لالا بر لاقو . افلأ تحبرو ًافلأ يلإ تعفد لاقف نافلأ براضملا عم ناك اذإو : لاق

 بر لوق لوقلا : الوأ لوقي - هللا همحر - ةفينح وبأ ناكو ‹ براضملا لوق لوقلاف نيفلا كيلإ

 لوقلاو ‹ ركني وهو حبرلا يف ةكرشلا هيلع يعدي براضملا نأل -هللا همحر- رفز لوق وهو آلا

 ‹ ضوبقملا رادقم يف ةقيقحلا يف فالتخالا نأل « باتكلا يف هركذ ام ىلإ عجر مث ركنملا لوق

 عم افلتخا ولو . ضوبقملا رادقمب فرعأ هنأل ًانيمأ وأ ناك انيمض ضباقلا لوق لوقلا هلثم يفو

 حبرلا رادقم يف كلذ

 فالتخالاو ًالصأ قافتالا ناك الو « براضملاو لالا بر فالتخا ماكحأ نايب يف يأ :ش

 . لصألا نع هرخأ ًاضراع

 يأ- :ش ( : لاقف نافلأ براضملا عم ناك اذإو ) :م ريغصلا عماجلا يف يأ :ش ( لاق ) :م

 املأ يلإ ) :م تعفد تنأ هلوقب لالا برل باطح هنأل ءاتلا حتفب :ش ( تعفد ) :م -براضملا

 :ش ( نيفلأ كيلإ تعفد لب ):م تركذ امك رمألا سيل يأ :ش ( ال لاملا بر لاقو . اًقلأ تحبرو

 وهو لاملا بر لوق لوقلا ًالوأ لوقي -هللا همحر - ةفينح وبأ ناكو « براضملا لوق لوقلاف ) :م ةبراضم

 ‹ رکنی ) :م لالا بر يآ :ش ( وهو حبرلا يف ةكرشلا هيلع يعدي براضملا نأل - هللا همحر- رفز لوق

 :ش ( باتكلا يف هركذ ام ىلإ ) :م - هللا همحر - ةفينح وبأ يأ :ش ( عجر مث « ركنملا لوق لوقلاو

 نأل « هبديق :ش ( ضوبقملا رادقم يف ةقيقحلا يف فالتخالا نأل ) :م ريغصلا عماجلا هب دارأ

 لثم يفو يأ :ش ( هلثم يفو ) :م ءيجيام ىلع لالا برل لوقلاف ةفصلا يف ناك اذإ فالتحخالا

 م بصاغلاك ضباقلا يأ :ش ( ناك اًتيمض ضباقلا لوق لوقلا ) :م ضوبقملا رادقم يف فالتخالا

 . عدوملاك اًتيمأ ناك وأ يأ :ش ( اتيمأ وأ)

 نعو . لماعلل لوقلا نأ ملعلا لهأ نم هنع ظفحي نم لك عمجأ : رذنملا نبا لاقو

 . لوألا وه حصألاو « افلاحت حبر لاملا يف ناك اذإ : هجو يف - هللا همحر -يعفاشلا

 ناك اذإف « هسفن لعف هنأل :ش ( ضوبقملا رادقب فرعأ ) :م ضباقلا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م

 ناك ضبقلا لصأ ركنأ ول هنأ ىرت الأ « ىلوألا قيرطب نيمألاف كلذ يف نيمضلا لوق لوقلا

 .( حاضيإلا » يف اذك « هضعب ضيق ركنأ اذإ اذكف « هل لوقلا

 ( كلذ عم ) :م مدقت ام ىلع اًعيرفت اذه ركذ « براضملاو لالا بر يأ :ش ( افلتخا ولو ) :م

 يف فالتخاب قلعتي رورجعملا :ش ( حبرلا رادقم يف ) :م ضوبقملا يف امهفالتخا عم يآ :ش
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 ىلع ةنيبلا ماقآ امهيأو ‹ هتهج نم دافتسي وهو طرشلاب قحتسي حبرلا نأل « لالا برل هيف لوقلاف
 يه : لاقف مهرد فلأ هعم ناك نمو : لاق . تابثإلل تانيبلا نأل « تلبق لضف نم یعدا ام

 نأل ؛ لالا بر لوق لوقلاف ةعاضب يه : نالف لاقو ءًافلأ حبر دقو فصنلاب نالفل ةبراضم

 لاق ولو . ركني وهو ةكرشلا يعدي وأ هتهج نم اطرش وأ هلمع ميوقت هيلع يعدي براضلا

 ةنيبلاو لالا برل لوقلاف ةبراضم وأ ةعيدو وأ ةعاضب يه : لالا بر لاقو ينتضرقأ : براضلملا
 يف ةبراضملا لالا بر ىعدا ولو . ركني وهو كلمتلا هيلع يعدي براضملا نأل ؛ براضملا ةنيب

 ؛ براضملل لوقلاف « اهنيعب ةراجت يل تيمس ام رخآلا لاقو عون

 ردقلا يفو :ش ( لاملا برل ) :م حبرلا يف يأ :ش ( هيف لوقلاف ) :م حبرلا فصن يل تطرشو فلأ

 . رذنملا نباو روث يبأو كلامل لوقو دمحأ صن هيلعو . براضملل

 . نيعيابتلاك نافلاحتي: يعفاشلا لاقو

 اًیعدم ناکف ‹ طرشلاب قحتسی ام ی قحتسي براضملاو ثيدحلاب ركنملا ىلع نيميلا : الق

 دافتسي وهو طرشلاب قحتسي حبرلا نأل ) :م ركنمو عدم دحاو لك نأل « نيعيابتملا فالخب « طرشلل

 . طرشلل ركنم وهو هطرشب ملعي هنأل « لالا بر ةهج نم يأ :ش ( هتهج نم

 هنإف لاملا بر امأ :ش ( تابثإلل تانيبلا نأل « تلبق لضف نم ىعدا ام ىلع ةنيبلا ماقأ امهيأو ) :م

 اذكف ‹« حبرلا يف ًالضف يعدي هنالف براضملا امأو « هيف هتتيب لبقتف هلام سأر يف ًالضف يعدي

 يه نالف لاقو «اَقلأ حبر دقو فصنلاب نالفل ةبراضم يه لاقف مهرد فلأ هعم ناك نمو : لاق ) :م

 بر لوق لوقلا نوكي اغإو ‹ ريغصلا عماجلا لئاسم نم هذه :ش ( لالا بر لوق لوقلاف ةعاضب

 ةهج نم اًطرش يعدي وأ يأ :ش ( هتهج نم اطرش وأ هلمع ميوقت هيلع يعدي براضلملا نأل ) :م لاما

 بر يأ :ش ( وهو ) :م هلام يف يأ :ش ( ةكرشلا ) :م براضملا يأ :ش ( يعدي وأ ) :م لالا بر

 . ركنملا لوق لوقلاو :ش ( ركني ) :م لاملا

 وأ ةعيدو وأ ةعاضب يه لاملا بر لاقو ) :م لاملااذه :ش ( ينتضرقأ براضملا لاق ولو ) :م

 ۾ هتهج نم :ش ( كلمتلا هيلع يعدي براضملا نأل ‹ براضملا ةنيب ةنيبلاو لالا برل لوقلاف ةبراضم

 لالا بر ىعدا ولام فالخب « ركنملا لوق لوقلاو :ش ( ركني) :م لاملا بر يأ :ش ( وهو)

 امهنأل « براضملل لوقلاو لاملا بر ةنيب ةنيبلا نوكت ثيح ةبراضملا يعدي براضملاو ضرقلا
 ‹ يعدملل ةنيبلاو هل لوقلاف ركني براضملاو اًنامض ىعدي لالا برو هنذإب ناك ذخألا نأ اقفتا
 ٠ . ٠ حاضيإلا » يف هركذ

 (براضملل لوقلاف اهنيعب ةرابت يل تيمس ام رخآلا لاقو عون يف ةبراضملا لالا بر ىعدا ولو ) :م
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 هيف لصألا نأل ‹ ةلاكولا فالخب طرشلا ضراعي صيصختلاو قالطإلاو مومعلا هيف لصألا نأل

 صيصختلا ىلع اقفتا امهنأل؛ لالا برل لوقلاف اعون امهنم دحاو لك ىعدا ولو . صوصخلا

 يفن ىلإ هتجاحل براضملا ةنيب ةنيبلاف ةنيبلا اماقأ ولو . هل لوقلا نوكيف هتهج نم دافتسي نذإلاو
 . ةنيبلا ىلإ رخآلا ةجاح مدعو نامضلا

 مومعلا) :م ةبراضملا باب يف يأ :ش ( هيف لصألا نأل ) :م هنييي عم مومعلا ىوعد يف :ش

 . ةثالثلا تلاق هبو ‹ لصألاب كسمتي نمل لوقلا نوكيف :ش (قالطإلاو

 صيصختلاو) :م هتهج نم دافتسي نذإإلا نأل « لالا برل لوقلا : - هللا همحر - رفز لاقو

 الإو لالا بر ةهج نم طرشلا ضراعي عونب ةبراضملا صيصخت يأ :ش ( طرشلا ضراعي
 عيمج كليو حصي فصنلاب ةبراضم لاملا اذه ذخ لاق ولاذهو ءانركذ امك ميمعتلا لصألاف

 م ةلاكولا يف امك صيصنتلاب الإ دقعلا حصي مل مومعلل دقعلا نكي مل ولف « تاراجتلا عاونآ

 ركذ اغنإو ‹ صيصنتلاب الإ مومعلا هيف تبثي الو :ش ( صوصخلا هيف لصألا نأل « ةلاكولا فالخب)

 نأل يأ « فاضملا فذح رابتعاب امإو ليكوتلا رابتعاب امإ ةلاكولا ىلإ عجار هنأ عم هيف يف ريمضلا

 . ةلاكولا باب يف لصألا

 ماعطلا يف براضملا لاقو ربلا يف لاملا بر لاق نأب :ش ( اعون امهنم دحاو لك ىعدا ولو ) :م

 ‹ عون ةيصوصحخ يعدي امهنم ًالك نأل :ش ( صيصختلا ىلع اقفتا امهنأل « لالا برل لوقلاف ) :م

 ( هتهج نم دافتسي نذإلاو) :م هلوقب هيلإ راشأ « قحأ هتهج نم نذإإلا دافتسي نم لوق رابتعا نكلو

 اذإ ينعي :ش ( براضملا ةنيب ةنيبلاف ةنيبلا اماقأ ولو ‹ هل لوقلا نوكيف ) :م لاملا بر ةهج نم يأ :ش
 ( نامضلا يفن ىلإ ) :م براضملا ةجاحل يأ :ش ( هتجاخ ) :م ىلوأ براضملا ةنيب تناك ةنيبلا اماقأ

 ( ةنيبلا ىلإ ) :م لام لا بر وهو رخآلا ةجاح مدعلو يأ :ش ( رخآلا ةجاح مدعو ) :م هسفن نع :ش

 ةياور تناك نإو ‹ هتحص يف لمأتي ام اذه يف : يقانغسلا لاق . هتهج نم نامضلا مدعل :ش

 لوبقلاب ىلوآ لاملا بر ةنيب لب « هاعدا ام تابثإ ىلإ اًضيأ جاتحي لاملا بر نأل « دعاست حاضيإلا

 يف امك « رهاظلا ريغ ضراعلا رمألا تابثإل تانيبلا ةيعرشو نامضلا وهو اًضراع ارمأ اهتابثإل
 . ديلا يذ ةنيب عم جراخلا ةنيب

 نأل :لاقو « ادحاو مومعلاو صوصخلا ىوعد يف امهتتيب « ةريخذلا » بحاص لعجو

 نذأ وأ« صوصخلاب هنذأو « هنع هاهن مث« الوأ مومعلاب هل نذأ هنأك لعجي نأب نكم امهيف لمعلا

 تقو وأ ءارشلا ىلع اًتقو ناتنيبلا تقوت مل نإف « مومعلاب هل نذأ مث « الوأ صوصخل اب هل

 تبثي هنأل « لاملا بر ةنيبب لمعيل امهب لمعلا رذعتل لالا بر ةنيبب لمعيف ىرخألا نود امهادحإ

 . مهفاف تباثب سیل ام



 . لوألا ضقني نيطرشلا رخآ نأل « ىلوأ ريخألا تقولا بحاصف ًاتقو ناتنيبلا تتقو ولو

 لماعلا لاقو . ناضمر يف ربلا يف هتعفد لالا بر لاق نأب :ش ( اتقو ناتنيبلا تتقو ولو ) :م

 يأ :ش ( لوألا ضقني نرطرشلا رم نال يلوا ميخألا تقول بحاصف) ة٠ لارش يف ماعطلا يف

 . ىلوأ هيلإ عوجرلا ناكف « هخسفي

 الب ال وأ حبر رهظ لالا بر ىلع قبأ اذإ هلعجو ةبراضملا لام يف ةبراضملا دبع ةقفن : عورف

 فلألاو ةكرش امهنم نافلأ نوكي ىرحأ اًقلأ كدنع نم فضأ لاقو . نيعلا هيلإ عفد فالخ

 ةبراضم! يف ًالماع لجرلا نوكي نأ زوجيو « ةيكلالا ضعبل اًقالخ « زاج فصنلاب ةبراضم

 . رخآ هبراضی مث لجرل

 هل نأ ىلع اًملأ عفد لوألا ىلعررض هيف ناكاذإزوجيال : - هللا همحر - دمحأ لاقو

 يبآ دنعو اندنع اًضيأ زاج اهفصن حبر يل نأ ىلع لاق ولو . فالح الب زاج امهحبر فصن

 اتوزوم وأ اليكم وأ ارقب وأ اًمنغ وأ ةمآ فلألاب لماعلا ىرتشا ولو « ةثالثلا ةمئألل اًقالخ «روث

 همحر - دمحأو لوق يف -هللا همحر - يعفاشلا لاق هبو « حبرلا روهظل هظح ىكز نيفلأ يواسي

 همحر - دمحأو لوق يف - - هللا همحر - يعفاشلاو - هللا همحر - كلام لاقو . ةياور يف - هللا

 وأ ارقب وأ اًمنغ وأ نیتمأ ی ىرتشا ولو ‹ ةمسقلا لبق حبرلا هكلم مدعل يكزي ال : ةياور يف - هللا

 حبرلا روهظ لبق براضملا بتاكي الو حبرلا رهظي الف « سنج لا فالتخال يكزي ال اريعش وأ ارب

 ةمئألا دنعو « هسفن نع ررضلل اًعفد اهخسف لالا برلو هتصح يف دقفي دعبو فالخ الب

 . باوصلاب ملعأ هللاو ‹ حبرلا روهظ لبق زوجي ال ةثالثلا

¥ 



 ةعيدولا باتك

 ريعتسملا ىلع سيل » : مالسلا هيلع هلوقل اهنمضي مل تكله اذإ عدوملا دي يف ةنامأ ةعيدولا : لاق

 . « نامض لغملا ريغ عدوتسملا ىلع الو « نامض لغملا ريغ

 ( ةعيدولا باتك ) :م

 نم ةلوعفم ىنعمب ةليعف يهو ةنامألا ىلع اهانہم نأل « ةبراضملا باتك بيقع اهركذ :ش
 ًالباق نوكي نأ طرشب ناك لام يأ لالا ظفح ىلع ريغلا طيلست يه اعرشو « كرتلا وهو « عدولا
 . حصي ال ءاوهلا يف ريطلا وأ رحبلا يف طقاسلا وأ قبلا عدوأ ول ىتح « هيلع ديلا تابثإل

 بهذو بهذف ايش لقي ملو ًالثم ابوث رخآ دنع عضو اذإف ‹ لوبقلاو باجيإلا: اهنكرو
 . اًفرع عاديإ اذه نأل « نمضي عاضو رخآلا

 ال ثيح عاضو بهذف لبقأ ال سلاجلا لاق اذإ ام فالخب كدنع ةعيدو اذه : لاق ولاذكو
 ول اذكو . هنمضي عاض اذإف « توكسلاب ًالباق ناک هتیب يف هاقلأ ولو . درلاب حرص هنأل نمضي
 . نمضي قرسف هعضوف ةمث لاقف يبايث عضأ نيأ لالا بحاصل لاق

 لاملل لاقيو « لادلا حتفب :ش ( عدوملا دي يف ةنامأ ةعيدولا ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م
 ناعفتري الف نافدارتم ناظفل ةنامألاو ةعيدولا نإ ليق امو . ةعيدو لاقي امك حتفلاب عدوم اًضيأ
 دارملا سيلو « عنم سبحلاو « دسأ ثيللا : لاقي امك « ريسفتلا قيرطب الإ ةيربخلاو ءادتبالا ىلع
 . ريسفتلا انه

 نم معآ ةنامألا نآ الإ زئاج وهو صاخلا نع ماعلاب رابخإلا باب نم اذه نأ : هباوجف
 . ةعيدولا

 ريغ وه امل اًملعراص ةنامألا ظفل نإ :لاقي نأ ىلوألا: - هللا همحر - يقانغسلا لاقو
 . - هللا همحر- يكاكلا كلذ ىلع هعبتو « هيلع نومضم ريغ ةنامآ هلوق ىنعم ناكف « نومضم

 ىنأ يرعش تيلو « كلذك سيل نومضم ريغو هنيعب ءيشل عضو ام ملعلا نأل هيف ام هيفو
 . مالعألا ماسقأ نم اذه ملع

 تقرس ول قح نامض بجوي ال عربتلاو عربتم عدوملا نأل :ش ( اهنمضي مل تکله اذإ) :م
 هنإف - هللا همحر - كلام دنع الإ ملعلا لهأ رشكأ دنع نمضي مل هلام اهعم قرسي مل نإو « هدنع

 . هل لام هعم قرسي ملاذإ ةمهتلل نمضي

 ( نامض لغملا ريغ عدوتسملا ىلع الو ‹ نامض لغملا ريغ ريعتسملا ىلع سيل مالسلا هيلع هلوقل ) :م

۱۰ 



 . مهحلاصم لطعتتف عئادولا لوبق نع سانلا عنتم هانمض ولف عاديتسالا ىلإ ةجاح سانلاب نألو

 ناسح نبا ةديبع نع رابجلا دبع نب ورمع نع امهننس » يف يقهيبلا مث ينطقرادلا هجرخأ :ش

 ريعتسملا ىلع عدوتسملا مدقتي نكلو لب يبنلا نع هدج نع هيبآ نع بيعش نب ورمع نع

 يوري امنإو ‹ نافيعض ةديبعو ورمع : لاق ينطقرادلا نأل « فيعض ثيدحلا اذه : تلق نإف

 نم هفنصم يف قازرلادبع هاورو ‹« حیرش لوق نم هجرخأ مث « عوفرم ريغ حیرش لوق نم اذه

 . تاقثلا نع تاعوضوملا يوري ةديبع : ٠ ءافعضلا » باتك يف نابح نبا لاقو . حیرش لوق

 رابجلا دبع نب ورمع امأ . لبقي الف مهبم حرج نافيعض ةديبعو ورمع ينطقرادلا لوق : تلق

 . ریكانم هل هلوق ىلع دزی ملو هرکذ هیخأ نبا نآ ريغ «ملعن امیف دحأ هفعضي مل ةديبع خأ نبا وهف
 يف يراخبلا هركذو يراخبلا ناسح نبا ةدحوملا بابلا رسكو نيعلا حتفب وهف : ةديبعامأو

 نب ورمع نع حابصلا نب ىنثلا نع ةجام نبا هاور ام هديؤيو « اًحرج هيف ركذي ملو هخیرات

 . ٤ هيلع نامض الف ةعيدو عدوا نم » : لاق ةي يبنلا نع هدج نع هيبأ نع بيعش

 هلعأو « هب هدج نع هیبأ نع بیعش نب ورمع نع ةعيهل نبا ثیدح نم نابح نبا هاورو

 ةيادهلا حارش نم بجعلاو « هيلع ىنثأو دمحأ هقثو يرصملا ةعيهل نب هللا دبع وهو ةعيهل نباب

 يف ةضيرع ىوعدب يعدي يذلا يزارتألا اميس الو ثيدحلا اذه لاح نايب نعاوتكس فيك

 بیرغ يف يرش مالک نم هلعج ةديبع ابآ نآل « رظن هيف هلوق ىلع هحرش يف دزی ملو « ثیدحلا
 هجرخم ىلإ ثيدحلا اذه بسن ثيح ةيادهلا ثيداحأ جرخأ يذلا يعليزلا كلذكو ثيدحلا

 . تكسو نعطلا نم هيف اولاق ام ركذو

 كلذكو « نئاخلا ريغ ىنعملاو ةنايخلا وهو ةمجعملا نيغلاب لالغإلا نم لغملا ريغ : هلوق

 . ماع لالغإلاو « منغلا يف لمعتسي هنكلو ةنايخلا لولغلا

 تعدوأ لاقي ‹ هريغ دنع ةعيدولا كرت بلط وهو :ش ( عاديتسالا ىلإ ةجاح سانلاب نألو ) :م

 ‹ امهيف لاذلا رسكب عدوتسمو عدوم تنأف هدنع نوكيل هيلإ هعفدي مل اذإ هايإ هتعدوتساو الام اًنالف

 سانلا عنتم ) :م لادلا حتفب عدوملا يأ :ش ( هانمض ولف ) :م امهيف لادلا حتفب عدوتسمو عدوم ديزو

 عدوملا يأ هانمض ولف « اهلوق نع عنتي دحاو لك نأل :ش ( مهحلاصم لطعتتف عئادولا لوبق نع

 رابجلا دبع نب ورمع قيرط نم « ٩١( /1) نتسلا يف يقهيبلاو « ٤١( /۳) عويبلا يف ينطقرادلا هاور : فيعض )١(

 نافيعض ةديبعو ورمع : ينطقرادلا لاق . ًاعوفرم هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع ناسح نب ةديبع نع

 . عوفرم ريغ يضاقلا حيرش نع ىوري اغإو

 نب ورمع نع حابصلا نب ىنا تيرط نم )۲٤١۱( ةعيدولا باب - ماكحألا يف ةجام نبا هجرحخأ : نسح (۲)

 . هدج نع هيبأ نع بیعش



 ىلع هريغ لام ظفح مزتلي هنأ رهاظلا نأل ؛ هلايع يف وه نمبو هسفنب اهظفحي نأ عدومللو : لاق

 ًادب دجي ال هنألو ‹ هسفن لام ظفحي يذلا هجولا

 نم اًقوخ اهلوبق نع عنتي دحاو لك نأل « مهحلاصم لطعتتف عئادولا لوبق نع سانلا عنتي حتفب

 لاق هبو ‹ هتمآو هدبعو ‹ ةهباشم وأ ةرهاشم ريجألا وهو صاخلا هريجأو هيدلاوو هدلوو هجوز

 عفدلاب نمضي :- هللا امهمحر - ىكلاملا بهشأو ىعفاشلا لاقو - هللا امهمحر - دمحأو كلام

 . مهبل

 اهتعيدو ةأرملا تعدوأ ول ىتح « ةقفنلل ال ةنكاسملل بابلا اذه يف ةربعلا : « يفاكلا» يفو

 ۰ هدي يف هلام ناک نم هزرحب هسفن لام ظفحی يذلا هجولا ىلع هظفحی لاق لب « لايعلاب

 كيرشلاو لام هدي يف يذلا نوذأملا دبعلاو هتوسكو هتقفنب ةرهاشم ريجألا هب ينعي : لاق مث

 . هلايع يف اونوكي مل نإو نانعلاو ضراغملا

 » يفو « زوجي الف الإو اًتيمأ هلايع يف ناك اذإ زوجي اإ لايعلا ىلإ عفدلا : (ةريخذلا» يفو

 بلطو عجر مث سانلا عئادو هيف يذلا هلزنم يف هتأرما فلخو باغ لجر : « ثيللا يبأ ىواتف

 ملعو ةنيمآ ريغ تناك نإو « جوزلا ىلع نامض الف ةنيمآ ةأرملا تناك نإف اهدجي ملف ةعيدولا

 ءايشأ ةثالث يف الإ عدوملا ىلع نامض ال : « هقفلا ةنازحخ » يف اًضيأ ثيللا وبأ ركذو

 زوجي رفن ةعبرأ اهيف : لاق مث بلطلا دعب اهكلام نع اهعنمو هلا اهطلخو اهظفح يف ريصقتلا

 اهيف : لاق مث ءريجألاو كولمملاو دلولاو ةجوزلا اهفلت دنع نمضي الو مهيلإ ةعيدولا عفد عدوملل

 يف اهظفحا لاقو اهيلإ عفدف كتجوز ىلإ عفدت ال لاق اذإ فالخلا عم نامضلا نابجوي ال نائيش

 عفد وأ عدوملا ريبكلا عماجلا هحرش رخآ يف لاقو «رادلا كلت يف رخآ تيب يف اهظفحف تيبلا اذه

 . نمضي مل هلايع يف عدوملا يذلا ىلإ ينعي هلماع ىلإ ةعيدولا

 عماجملا يف ينعي باتكلا اذه يف الإ دجوت مل ةياورلا هذه : يباتعلا دهازلا مامأإلا لاقو

 . ريبكلا

 :ش ( ادب دجی ال هنالو هسفن لام ظفحی يذلا هجولا ىلع هريغ لام ظفح مزتلي هنأ رهاظلا نأل ) :م

۱۸ 



 كلاما ناكف هجورخ يف ةعيدولا باحصتسا الو « هتيب ةمزالم هنكمي ال هنأل « هلايع ىلإ عفدلا نم

 ٠ هريغ ديب ال هديب يضر كلاما نأل ؛ نمض مهريغ دنع اهعدوأ وأ مهريغب اهظفح نإف . هب ًايضار

 يف عضولاو هریغ لکوي ال لیکو لاک هلڅم نمضتیال ءيشلا نألو ‹ ةنامألا يف فلتخت يديألاو

 عادیإ هریغ زرح

 ل ل سسس

 :ش ( عفدلا نم ) :مادب هدب لوقن « ءابلا حتفب ردصملاو هقرف اذإ ادب هدب نم مسا وهو » اقارف يآ

 يف جرخي هنأل « تاقوألا عيمج يف :ش ( هتيب ةمزالسم”هنكم ال هنأل  هلايع ىلإ ) :م ةعيدولا عفد يأ

 الو يأ :ش ( هجورخ يف ةعيدولا باحصتسا الو ) :م تابجاولا نم هيلع ام ءادأو هجئاوح ءاضق

 ايضار) :م ةعيدولا بحاص يأ :ش ( كلاما ناكف ) :م هتيب نم هجورخ دنع ةعيدولا ذخأي نأ هنكمي

 ال اذهلو :«رايتخالا» يفو < احيرص نکی مل نِإو « ةلالد هلايع يف نمب اهظفحي يأ :ش ( هب

 . انركذ ال هيهن حصي ال هلايع يف نمب اهظفحي نأ كلاملا ىهن اذإ ينعي « هيهن حصي

 هل نکی مل ناف هنم هل دبال نم هلایع یف هنیع صخش ىلإ اهعفدت ال : لاق ولو : اًسضیآ لاقو

 . لاملا ىلع نتؤي ال نم لايعلا نم نأل ‹ نمضي هاوس هل ناک نإو نمضي مل هاوس لایع

 يف وه نم ريغ دنع يأ مهريغ هنم ةعيدولا عدوملا ظفح نإف يأ :ش ( مهریغب اهظفح ناف ) :م

 :ش ( مهريغ دنع اهعدوأ وأ ) :م هريغب اهظفحتساو ةعيدولا كرتو هتيب نم جرخي نأب هلايع
 دنع يأ

 يف :ش ( نمض) :م ةعيدو يبنجأ ىلإ اهعفدو هيف ةعيدولا كرتو هتيب نم اهلقن نأب هلايع يف نم ريغ

 . اهيف ركذ هنأل « عاديإل اب نمضي ال نآ يغبني ناك نإ ليق امو اعيمج نيهجولا

 هل ناكف هسفنب هسفن لام ظفحي يذلا هجولا يف هريغ لام ظفح مزتلي هنأ رهاظلا نأل : لیق

 هريغ ديب ال هديب يضر كلاملا نأل « هلوق نم جرخي هباوجف هسفن لام ظافحتسا يف اهظافحتسا

 . ةنامألا يف ةفلتخم يديألاو

 يضر كلاما نال ) :م اذه بلاغلا نإف « ابلاغ هسفن لام ظفحي نأ لوألا همالك نع دارملا امأو

 قٹوتی دی برف :ش ( ةنامألا يف فلتخت يديألاو هريغ ديب ال ) :م هب هقثوتل عدوملا ديب يأ :ش ( هدیب

 . سكعلا ىلعاذكو « كلاما اهب قثوتي الو عدوملا اهب

 :ش ( هریغ لکو ال لیکولاک ) :م هلثم عبتتسی ال يآ :ش ( هلثم نمضتي ال ءيشلا نألو ) :م

 نذأي نأ نوذأمللو ةراعإلا ريعتسملل زوجي ثيح بتاكملاو نوذألا دبعلاو ريعتسملاب اذه ضقون

 .اذه ىلع اًمايق عدوملا عاديإ ىليل يبأ نبا زاجأ ىتح ادبع بتاكي نآ بتاکمللو « هدبعل

 بتاكملاو نوذألااذكو ‹ ةعفنملل كلام ريعتسملا نأل كلاب ءالؤه فرصت نأب : بيجاو

 . هریغ يفانم امهالکو

 عدوملا عاديإ يأ :ش ( عاديإ هريغ زرح يف ) :م ةعيدولا عدوملا عضو يأ :ش ( عضولاو ) :م
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 ىلإ اهملسيف قيرح هراد يف عقي نأ الإ : لاق . هسفن زرحب اظفاح نوكيف زرحلا رجأتسا اذإ الإ
 يف ظفحلل اقيرط نيعت هنأل ؛ ىرخأ ةنيفس ىلإ اهيقليف قرغلا فاخف ةنيفس يف نوكي وأ هراج
 نامضلل ةطقسم ةرورض يعدي هنأل ؛ ةنيبب الإ كلذ ىلع قدصي الو كلاملا هيضتريف ةلاحلا هذه
 وهو اهعنمف اهبحاص اهبلط نإف : لاق . عاديإلا يف نذإلا ىعدا اذإ امك راصف ببسلا ققحت دعب

 هدعب هکاسمب ًایضار نکی مل هبلاط ال هنأل اذهو « عناب دعتم هنال اهنمض اهمیلست ىلع ردقی

 ينعأ « أدتبملا نع ربخ هنأ ىلع هعافتراو فوذحم لوعفملاو هلعاف ىلإ فاضم ردصم وهو ةعيدولا

 ‹ عاديإ وهو هيلإ اًملسم هيف عضولاب راصف هريغ دي يف زرحلا نأل اعاديإ ناك اغإو « عضولاو هلوق
 ( هسفن زرحب اظفاح نوکیف زرحلا رجاتسا اذإ الإ ) :م يقيقحلا عاديإلاك اتماض نوي اعاديإ ناک اذإف
 . ةعتمألا ظفحل تويبلا رجأتست دقو هريغل كلملا ناك نإو « هل زرحلا راص راجئتسالاب هنأل :ش

 ( قيرح هراد يف عقي نأ الإ ) :م هنمض مهريغب اهظفح نإف هلوق نم ءانثتسالا :ش ( لاق ) :م

 مسا هنأ ةغللا لهأ ركذي ملو قارتحالل مسا هنأ حيحصلاو « ضعبلا هرسف اذك « ران يأ :ش
 . عقي نأ ىلع فطع هنأل « اهملسي نإف يأ « ماللا بصنب :ش ( هراج ىلإ اهملسيف ) :م رانلا

 ‹ هلايع نم ضعب ىلإ اهعفدي نأ هنكمي ال ثيحب هلزنمب قيرحلا طاحأ اذإ اذه : يناولحلا لاق

 بصنلاب :ش ( نوكي وأ ) :م يبنجألا ىلإ عفدلاب نمضي هلايع يف نم ضعب ىلإ هلوانت هنكمأ ولف
 وهو فطعلا ءاقب :ش ( قرغلا فاخف ةنيفس يف ) :م نوكي نأ الإ وأ يأ عقي نأ الإ اًفطع اًضيأ
 . ةروصلا يف عراضملا ىلع يضام ا فطع

 ردصم قرغلاو ءالاح عقاولا عراضملاب قرغلا فاخي - هللا همحر - يرودقلا خسن يفو

 نإو نوكي وأ ىلع اًمطع اهيقليف يف ءايلل بصنب :ش ( ىرخأ ةنيفس ىلإ اهيقليف ) :م ءاملا يف قرغ
 لك نأل يأ :ش ( هنأل ) :م يضاملا ىلع عراضملا فطع نوكيو اعوفرم نوكي فاخف ىلع هتفطع
 هيضتريف ةلاحلا هذه يف ظفحلل اًقيرط نيعت ) :م ةنيفسلا يف ءاقبإلاو راجملا ىلإ ميلستلا نم دحاو
 . قيرطلا اذهب الإ ةلاحخلا هذه يف ظفحي نأ اهنكيي ال هنأل ةلالد :ش (كلاملا

 يعدي هنأل ‹ ةنيبب الإ) :م روكذملا لعفلا ىلع عدوملا قدصي ال يأ :ش (كلذ ىلع قدصي الو) :م

 يفو « هراج ىلإ ميلستلا وهو نامضلا ببس يأ :ش (ببسلا ققحت دعب نامضلل ةطقسم ةرورض
 ىعدا اذإ امك راصف ) :م ةنيب الب هلوق لبق ملع اذإف « قرتحا عدوملا تيب نأ ملعي مل اذإ اذه : ىقتتملا
 . بسلا قيقحت دعب نامضلا طوقس يعدي هنأل « ةنيبب الإ قدصي الف « :ش ( عاديإلا يف نذإلا

 :ش (ردقي وهو اهعنمف اهبحاص اهبلط نإف ) :م : - هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 نامضلا بوجو يأ :ش ( اذهو عناب دعتم هنألء اهنمض اهميلست ىلع ) :م ردقي هنأ لاحلاو يأ
 (هدعب) :م ةعيدولا عدوملا كاسمإب يأ :ش ( هكاسمإب اًيضار نكي مل هبلاط امل هنأل ) :م عنملاب دعتم هنوكل
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 عدوملل ليبس ال مث اهنمض زيمتي ال ىتح هلامب عدوملا اهطلخ نإو : لاق . هنع هسبحب اهنمضيف

 طلخبي نآ لثم ءاش نإ هکرش اهسنجب اهطلخ اذإ : الاقو .- هللا همحر - ةفينح يبأ دنع اهيلع

 امهل . ريعشلاب ريعشلاو « ةطنحلاب ةطنحلاو « دوسلاب دوسلاو « ضيبلاب ضيبلا مهاردلا

 اغإو ‹ ةعيدولا نمضي يأ « هنمضيف كلذك ناك اذإ يأ :ش ( اهنمضيف ) :م بلطلا دعب يأ :ش

 دوعي نيمضتلا نم اذه لعج نإو « ةعيدولل مسا هنأل « لادلا حتفب عدوملا رابتعاب ريمضلا ركذ

 سبحب يأ :ش ( هنع هسيحب ) :م عدوملا كلام لا نمضيف يأ « عدوملا ينعأ « بولطملا ىلإ ريمضلا

 . كلاما نع ةعيدولا عدوملا

 م ةعيدولا عدوملا طلح لادلا حتفب :ش ( عدوما اهطلخ نإو ) :م يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 هنأل :ش ( اهنمض) :م مهاردلاب مهاردلاو ريناندلاب ريناندلا طلخ نإف :ش ( زيمعي ال ىتح هلامب)

 . سنجل اب سنجل ا طلخ ريغ يف ةثالثلا تلاق هبو « يتأي ام ىلع كالهتسا

 ضيبلا مهاردلا طلخك زييمتلا ريسيت عم ةرواحملا قيرطب طلح : هجوأ ةعبرأ ىلع طلخلاو

 كلاما نكميف « فالخ الب كلاملا قح عطقي ال هنإف« زوللاب زوجلاو ريناندلاب مهاردلاو دوسلاب

 عم ةطنحلا طلخك زييمتلا ريسفت عم ةرواجملا قيرطب طلخو جرح الب هقح ريغ ىلإ لوصولا نم

 الإ هقح ىلإ كلاملا لصي ال هنأل « فالخ الب نامضلا بجويو كلاملا تح عطقي كلذف ريعشلا

 تابح نع ولخي ال ريعشلاو ريعشلا تابح نع ولخت ال ةطنحلا نأل « رسعتملاك رذعتملاو « جرحب

 . سنجلا فالخ ال ةمسقلاب امكح اًضيأ رذعتيو « ةقيقح زييمتلا رذعتيف ةطنحلا

 ةجزام سنجلا فالح عم سنجلا طلخو عورشم ريغ سنجلا فالتخا دنع ةمسقلا نإف

 الب هيف نمضيف هسنج ريغب عئام لكو تيزلاب مسمسلا نهد وهو « ةلمهملا ءاحلاب لحلا طلخك

 نهدو زوللا نهد عم زوللا نهد طلخك سنجل عم سنج لا طلخو اًقلطم كالهتسا هنأل « فالخ

 دوسلاو ضيبلاب ضيبلا مهاردلاو ةطنحلاب ةطنحلاو نيللاب نبللا طلخو « زوجلا نهد عم زوجا

 - هللا امهمحر - دمحأو يعفاشلا لاق هبو نمضي - هللا همحر - ةفينح يبأ دنعف دوسلاب

 : - هللا همحر - كلام لاقو هكراش نإو نمض ءاش نإ رايخلا هل لب كلاملا قح عطقني ال امهدنعو

 . رایخ الب هکراش

 ىلع يأ :ش ( اهيلع) :م ةعيدولا بحاص لادلا رسكب :ش ( عدوملل ليبسال مث ) :م

 هکرش يأ :ش ( ءاش نإ ةكرش اهسنجب اهطلخ اذإ : الاق و - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع) :م ةعيدولا

 ءابلا رسب :ش ( ضيبلاب ضيبلا مهاردلا طلخي نأ لثم ) :م رسكلاب عدوملا ءاش نإ عدوملا يف عدوملا

 مهاردلاب دوسلا مهاردلا يأ « دوسأ عمج نيسلا مضب :ش ( دوسلاب دوسلاو ) :م ضيبأ عمج

 - هللا امهمحر - دمحمو فسوي يبأل يأ :ش ( امهل ريعشلاب ريعشلاو ةطنحلاب ةطنحلاو ) :م دوسلا
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 نود هجو نم اکالهتسا ناکف هعم ةمسقلاب ینعم هنکمأو ةروص هقح نيع ىلإ لوصولا هنكم ال هنآ
 ىلإ لوصولا هعم رذعتي لعف هنأل هجو لك نم كالهتسا هنآ هلو . ءاش امهيأ ىلإ ليميف ٠ هجو
 طلاخلا ربأ ولو. اهل ةبجوم حلصت الف ةكرشلا تابجوم نم اهنأل ةمسقلاب ربتعم الو « هقح نوع
 . طقس دقو نيدلا يف الإ هل قح ال هنأل ٠ -هللا همحر - ةفينح يبآ دنع طولخملا ىلع هل ليبس ال

 عئام لكو تيزلاب لحلا طلخو طولخلا يف ةكرشلا نيعتتف نامضلا ةريخ طقست ءاربإلاب امهدنعو

 يأ :ش ( هنكمأو ةروص هقح نيع ىلإ لوصولا هنكمي ال ) :م رسكلاب عدوملا نأ يأ :ش ( هنأ ) :م
 ترافتت ال اميف ةمسقلا نأل :ش ( هعم ةمسقلاب ) :م امكح يأ :ش ( ىنعم ) :م هقح ىلإ لوصولا

 الو ءاضق ريغ نم اًتيع هقح ذخأي نأ نيكيرشلا نم دحاو لك كلي ىتح « نييعتو زارفإ ةراجإ يف
 + طلخلا اذه يأ :ش ( ناكف) :م ريخم ىنعم اًمئاق هقح ريغ ىلإ لوصولا ناكمإ ناكف « ىضر
 ثيح :ش ( هجو نود ) :م ةروص هقح نيع ىلإ لوصولا هنكي ال ثيح :ش ( هجو نم اکالهتسا)
 . هركذ امل ءاش نيهجولا يأ :ش (ءاش امهيأ ىلإ ليميف ) :م ینعم هنکمآ

 كالهتسا ) :م طيلخلا اذه نأ يأ :ش ( هنأ ) :م - هللا همحر - ةفينح يبألو يآ :ش ( هلو ) :م

 ‹« ىنعملاو ةروصلاب هقح نيع نأل :ش ( هقح نيع ىلإ لوصولا هعم رذعتي لعف هنأل هجو لك نم
 بييعتلاو ىلاعت هللا فيلحتبف لحملا مادعنا امأف « بييعتلا دابعلا نم كالهتسالا نأ هيف قيقحتلاو
 م ةيردبلا يف اذك ءنامضلا ءادآ لبق لوانتلا هل حابي الف اًكيرش ال اًتماض ايدعتم راصف « دجو دق
 نم ) :م ةمسقلا نأل يأ :ش ( اهنأل ) :م يميم ردصم وه رابتعا ال يأ :ش ( ةمسقلاب ربتعم الو )

 يأ :ش ( اهل ةبجوم ) :م ةمسقلا يأ :ش ( حلصت الف ) :م اهماكحأ يآ :ش ( ةكرشلا تابجوم
 . ةلع مكحلاو اًمكح ةلعل بلقني هنأل « ةكرشلل

 ةدئافاذه ركذ ‹ طلاخلا عدوملا كلام اأربأ ولو يآ « ءاطلا بصنب :ش ( طلاخلاأربآ ولو ) :م

 دنع ) :م طولخملا ىلع قيرط ربملل ىقبي ال يأ :ش ( طولخملا ىلع هل ليبس ال ) :م روكذملا فالخلل

 ءاربإلاب امهدنعو ) :م ءاربإلاب :ش ( طقس دقو نيدلا يف الإ هل قح ال هنأل - هللا همحر - ةفينح يبآ

 مسا فورحلا رخآ ءايلا حتفو ءاخلا رسكب ةريخلاو نامضلا رايخ يأ :ش ( نامضلا ةريخ طقست

 . ريطتلا مسا رسكلاب ةريطلاك رايتخالل

 الب ةكرش ريصت ينعي :ش ( طولخملا يف ةكرشلا نيعتتف ) :م ةليلق ردصملا يف ةغيصلا هذهو

 مسمسلا نهد طلخ يآ :ش ( تيزلاب لحلا طلخو ) :م زوجا نهدب زوللا نهد طلخو رايخ

 :ش ( هسنج ریغب عئام لکو ) :م ءادتبالاب طلخا عافتراو :هانركذ امك ةلمهملا ءاجلاب وهو تيزلاب

 ةراطقلاب برلاو سبدلاب لسعلاك هسنج ريغب عئام لك طلخو يأ « لحلا ىلع اًقطع لك رجب
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 ىنعم اذكو ‹ ةروص كالهتسا هنأل ‹ عامجإلاب اذهو « نامضلا ىلإ كلاما قح عاطقنا بجوي

 نأل ‹ حيحصلا يف ريعشلاب ةطنحلا طلخ ليبقلا اذه نمو . سنجلا فالتخا رابتعاب ةمسقلا رذعتل

 يبآ دنعف هسنجب عئاملا طلخ ولو .ةمسقلاو زييمتلا رذعتيف « رخآلا تابح نع ولخي ال امهدحأ

 - هللا همحر -فسوي يبأ دنعو . انركذ ال نامضلا ىلإ كلاما قح عطقني -هللا همحر- ةفينح

 . ءازجإ بلاغلل ًارابتعا رثكألل اعبات لقألا لعجي

 لحم يف نامضلا ىلإ ًأدتبم ربخ وهو :ش ( كلاملا قح عاطقنا بجوي ) :م نهدلاب نمسلاو

 اذهو يأ :ش ( اذهو ‹ نامضلا ىلإ ) :م ايهتنم كلاملا قح عاطقنا بجوي يأ « لاحلا ىلع بصنلا

 ( ىنعم اذكو ) :م رهاظ وهو :ش ( ةروص كالهتسا هنأل « عامجإلاب ) :م نامضلا بوجو وهو مكحلا

 نيعتف :ش ( سنجلا فالتخا رابتعاب ةمسقلا رذعتل ) :م اهماكحأ ىنعم كالهتسا وه اذك يآ :ش

 . نامضلا ىلإ ريصملا

 (ريعشلاب ةطنحلا طلخ ) :م عامجإلاب كلاملا قح عاطقنا ليبق نم يأ :ش ( ليبقلا اذه نمو ) :م

 . ليبقلا اذه نم وهو مدقم هربخو ءادتبالاب طلخلا عافترا :ش

 ناكف ةطنحلاب ةطنحلا طلخ يف باوجلا نأ نسحلا ىور امع هب زرتحا :ش ( حيحصلا يف ) :م

 . عامجإلاب عطقني كلاملا قح نأ حيحصلاو « فالتخالا ىلع

 ةلأسم يف نسحلا ىور :« ةيافكلا » نم بصخلا باتك يف يقهيبلا ةمئألا سمش لاقو

 يفامل :ش ( رخآلا تابح نع ولخي ال امهدحأ نال ) :م امهلوق لثم ةفينح يبأ نع ريعشلاب ةطنحلا

 فالتحال :ش ( ةمسقلاو زييمتلا رذعتيف ) :م ةطنحلا تابح ريعشلا يفو ‹ ريعشلا تابح ةطنحلا

 . هانركذ دقو سنجل ا

 تابح نم هيف نوكي نأ نكي بسارلا نآ عم « لاحلا يف طولخملا داسفإ اذه نأ : هباوجف

 . ةطنحلا بحاص ريعش تابح نم نوكي يفاطلا يفو « ريعشلا بحاص ةطنح

 - ةفينح يبأ دنعف ) :م تيزلا وأ جريسلاب جريسلا طلخ نأب :ش ( هسنجب عئاملا طلخ ولو ) :م

 كالهتسا هنأل هلوق نم ركذ ام ىلإ هب راشأ :ش ( انركذ امل نامضلا ىلإ كلاملا قح عطقني -هللا همحر

 . هجو لک نم

 ريثكلا بحاص نمضيف :ش ( رثكألل اعبات لقألا لعجي - هللا همحر - فسوي يبأ دنعو ) :م

 - هللا همحر - فسوي يبأل قرفلاو ءازجإلا ثيح نم يأ :ش (ءازجإ بلاغلل رابتعا) :م ليلقلا

 عطقي سنجلا فالخ يف نإف « هسنجب مئاملاب عئاملا طلخ نيبو هسنج فالح نم عئاملا طلخ نيب

11۳ 



 رمام ىلع هدنع سنجلا بلغي ال سنجل ا نأل « لاح لكب ةكرش - هللا همحر- دمحم دنعو

 نإو : لاق . ةباذإلاب اعنام ريصي هنأل ء ةباذإ اهلثمب مهاردلا طلخ هريظنو ‹ عاضرلا يف

 هنأل ءاطلتخاف ناسيكلا قشنا اذإ امك « اهبحاصل كيرش وهف هلعف ريغ نم هلاب تطلتخا

 هنم عنصلا مدعل اهنمضي ال

 دنع طاخلاب لطبت ةيصاخلاف « رشكأ تاعئاملا يف عويشلاو لخادتلا نأ عامجإلاب كلاما قح

 نأ ال عئام اهلقأ ذإ رثكألا ربتعي سنجل ا يف امأ كالهتسالا ينعي « ققحتيف سنجلا فالتخا

 . « ةيريهظلا دئاوفلا » ىف اذك « ةيقاب ةيصاخلا

 وأ اًبلاغ امهدحأ ناک ءاوس ينعي :ش ( لاح لكب ةكرش - هللا همحر - دمحم دنعو ) :م

 - هللا همحر - دمحم دنع يأ :ش ( هدنع سنجلا بلغي ال سنجل ا نأل ) :م نييواستم اناك وأ اًبولغم

 مث حدق يف امهنبل لعج نأب نيتأرما نيل برش اذإ يبصلا نآ نم :ش ( عاضرلا يف رم ام ىلع ) :م

 م اعيمج امهنم عاضرلا تبثي دمحم دنعو « رثكألل ةربعلا فسوي يبأ دنعف « قلح يف بص

 :ش ( ةباذإ اهلثمب مهاردلا طلخ) :م هسنجب عئاملا طلخ وهو ةروكذملا ةمكحلا ريظن يأ :ش ( هريظنو)

 همحر - ةفينح يبأ دنعف همهارد عمه ريغ مهارد باذأ اذإ هنأ دارأ « رانلا يف ةباذإلا ثيح نم يأ

 . لاح لكب كلاملا قح عطقني - هللا

 همحر - دمحم لاقو . هلع ةياور يف رثكألل اًعبات لقألا لعجي - هللا همحر - فسوي وبأو

 ىلإ عجري هنأل يف ريمضلا :ش ( ةباذإلاب اًعئام ريصي هنأل ) :م هلصأ ىلع لاح لكب ةكرشلا :- هللا

 اًقرو مهاردلا رابتعاب امإ ريكذتلا نكلو « ةعئام ريصت اهنأل لوقي نأ يغبني ناكو « مهاردلا

 . فسعت عون نع ولخي ال كلذ لكو روكذملا رابتعاب امإو « ءارلا رسكب

 لاب يأ :ش ( هلام ) :م ةعيدولا يأ :ش ( تطلتخا نإو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 اذإ امك ) :م ةعيدولا بحاصل يأ :ش ( اهبحاصل كيرش وهف هلعف ريغ نم ) :م لادلا حتفب عدوملا

 نم ناسيكلا قشناف ةعيدولا سيك طمف هل دبك هقودنص ىف ناك نأب :ش ( اطلتخاف ناسيكلا قشنا

 ( هنأل ) :م هلعف ريغ نم هلوقل نايب مالكلا اذهو « نالاملا طلتخاف اهوحنو ةرأف ضرقب وأ امهتاذ

 قح ناكو « اهبحاصل كيرش وهف هلوقل ليلعت اذه :ش ( اهنمضيال ) :م عدوملا نأل يأ :ش

 وهف اطلتخاف ناسيكلا قشنا اذإ امك هلعف ريغ نم هلام تطلتخا نإو : لاقي نأ مالكلا بيترت

 عنصلا يأ « حتفلاب عدوملا نم يأ :ش ( هنم عنصلا مدعل ) :م اهنمضي ال هنأل « اهبحاصل كيرش

 . نامضلا بجرملا

 ‹ لاب سيك يف ةعيدولا مهاردلا لعج نأب عدوملا نم كلذ ريسفت نكعت ولو : يقانغسلا لاق

 . امهكلم ردقبامهنيب طلتخملا نكلو
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 ‹ عيمجلا نمض يقابلاب هطلخف هلثم در مث اهضعب عدوملا قفنأ نإف : لاق . قافتالاب اذهو ناكر تشيف

 . مدقت يذلا هجولا ىلع اكالهتسا نوكيف هلامب هريغ لام طلخ هنأل

 امنإو ٠ كلذك سيلو اكيرش نوكي الو نمضي ادیدج ناک اذإ سیکلا نأ مهوي مالک : تلق

 . الاب وأ ايدج سيكلا ناك ءاوس هنم عنصلا مدع ىلع نامضلا مدع

 الف عدوملا مهاردب تطلتخاف هقودنص يف سيكلا قشنا نإف : مكاحلل « يفاكلا » يفو

 . ناکیرش هيف امهو هيلع نامض

 دحاو لكل ناك ام ردق ىلع امهنيب يقابلا مسقيو اًعيمج امهلام نم كله اهضعب كله نإو
 تبثت ال ةرسكم رخآلا مهاردو « احاحص امهدحأ مهارد ناك نإف « ةرسكم وأ ينعيامهنم

 ناكمإل هسفن لام عدوملا كسيو هلام عدوملا ىلإ عفديف امهنم دحاو لك زيي لب « امهنيب ةكرشلا
 احاحص رخآلا مهاردو ءيدرلا ضعب اهيفو ادايج اًحاحص امهدحأ مهارد ناك نإو « زييمتلا

 مث ‹ امهنيب زييمتلا نكي ال طلخ اذه نأل « نيلاملا نيب ةكرشلا تبشت دايحلا ضعب اهيفو اًنيدر

 نم دايجلا نامستقي ديج هثلثو ءيدر هثلثو دايج امهدحأ لام يثلث نأ اقداصت نإ نامستقي فيك

 ال ناكو اقداصتي مل نإو امهنم دحاو لكل ناك ام ردق ىلع اًئالثأ ءيدرلاو اًئالثأ طلتخملا لامل

 ءدايجلا ثلث امهنم دحاو لك ذخأيو ءيدر هثلثو دايج هلام يئلث نأ امهنم دحاو لک یعداو فرعي

 . كلذ ناذخأيف دايحلا ثلث امهنم دحاو لكل ناك هنأ ىلع اقفتا امهنأل

 دحاو لك دي يف امهيديأ يف ثلثلا كلذو هسفنل امهنم لك يعدي نارخآلا ثلث يف افلتحاو

 لك فلحيو ةدئام يف امهنم دحاو لك لوق لوقلا نوكيف « لكلا سدس وهو ثلثلا فصن امهنم

 نإو « ناك امك امهيديأ يف لالا كرتو ىوعدلا نع ائرب افلح نإف « هبحاص ىوعد ىلع امهنم

 تماق نإ كلذكو « هبحاص دي يف يذلا لكلا سدس وهو ثلثلا فصنب امهنم لكل يضق الكن
 وهو ثلثلا فصن لكانلا دريف «فلاحلا ئرب رخآلا لكنو امهدحأ فلح نإو « ةنيب امهنم لكل

 . هبحاص ىلإ هدي يف يذلا لكلا سدس

 قافتالاب روكذملا مكحلا يآ :ش ( قافتالاب اذهو ) :م عدوملاو عدوملا يأ :ش ( ناكرتشيف ) :م

 نوكي نأ كرتشملا لالا ىف لصألا ذإ « اًعيمج امهلام ىف ناك ضعبلا كله نإف « انئاملع نيب

 ۰ ۰ . ةكرشلا ىلع يقابلاو كلاهلا

 در مث ) :م ةعيدولا ضعب يأ :ش ( اهضعب عدوملا قفنأ نإف ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) م

 :ش (مدقت يذلا هجولا ىلع اكالهتسا نوكيف هلام هریغ لام طلخ هنأل « عیمحل لا نمض يقابلاب هطلخف هلثم

 مل قافنإلا لبق هدر مث قافنإلا لجأل هذخأ ول هنأل « لثملا درو قافنإلاب ديق قفنآ ام لثم يآ

 .« طوسبملا » يف اذك « قافولا ىلإ داع فلاح نإ هنأل « نمضي
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 وأ همدختساف دبع وأ هسبلف ابوث وأ « اهبكرف ةباد تناك نآب ةعيدولا يف عدوملا ىدعت اذإو : لاق

 ال : -هللا همحر- يعفاشلا لاقو . نامضلا لاز هدي ىلإ اهدرف يدعتلا لازأ مث هريغ دنع اهعدوأ

 .كلالا ىلع درلاب الإ اربي الف ةافانملل انماض راص نيح عفترا ةعيدولا دقع نأل « نامضلا نع أربي

 دقعلا مكح عافتراو هقالطإل قاب رمألا نأ انلو

 قفنأ ولاذكو لكلا نمضي : - هللا همحر - كلام لوق يف - هللا همحر - يعفاشلا لاقو

 هطلخف ةزايحلا ردقب ةمارغلا نأل « قفنأ ام نمضي امهدنع « لكلا نمضي اًئيش دري ملو ضعبلا

 . مدقت يذلا هجولا ىلع اكالهتسا نوكيف هلا هريغ لام طلخ هنأل « عيمحلا نمض يقابلاب

 لعج اذإ امأ « ةعيدولا لامب هطلخ نيح هلام ىلع ةمالع لعجي ملاذإ اذه : ٠ ةريخذلا » يفو

 الإ نمضي ال :لوق ىف - هللا همحر - ىعفاشلا لاقو « قفنأ ام الإ نمضي ال زييمتلا ىتأتي ثيحب

 نمضي : عييرلا لاقو .-هللا امهمحر - دمحأو يكلاملا مساقلا نبا لاق هبو نيهجولا يف قفنأ ام

 . زيمتي ملاذإ عيمجلا

 اًبوث وأ اهبكرف ةباد تناك ناب ةعيدولا يف عدوملا ىدعت اذإو ) :م : يرودقلا يآ :ش ( لاق ) :م

 لازأ مث ) :م هريغ دنع ةعيدولا عدوملا عدوأ يآ :ش ( هريغ دنع اهعدوأ وأ همدختساف دبع وأ هسبلف

 «بوكرلا سفنب هيلع بجو نامضلا نأل لاز : لاق اغنإ :ش ( نامضلا لاز هدي ىلإ اهدرف يدعتلا
 . فالح الب نمضي لامعتسالا ةلاح يف كله ول ىتح

 دنعو «نامضلا يقب فالخلا اكرت مث افلاخ اذإ ريعتسملاو رجأتسملا يفو : « ةفحتلا » يفو

 . عدوملا ةلزنمب اذه مهضعب

 دوعلاب نامضلا نعأربي ال هنأ حصألا ةراعإلاو ةراجإلا يفو : « ىواتفلا ةصالحخ » يفو

 . قافولا ىلإ

 اتماض راص نيح عفترا ةعيدولا دقصع نأل نامضلا نعأربي ال - هللا همحر - يعفاشلا لاقو ) :م

 وهو اًنيمُأ هنوک یفتنا اًتماض هنوک تبث اذإو « اًنیمآ هنوک نيبو اًتماض هنوک نیب :ش ( ةافانملل

 ( كلاما ىلع درلابالإ اربي الف ) :م دجوي ملو ديدج ببسب الإ دوعي الف دقعلا عفتراف دقعلا بجوم

 ةياور يفو - هللا همحر- دمحأو ةياور يف - هللا همحر - كلام لاق هبو « نمضيو دجوبي ملف :ش

 . انلوقك « اربي بهشأو مساقلا نبا

 ‹ رمألا قالطإل يأ :ش ( هقالطإل قاب ) :م عاديإلا وهو ظفحلاب يأ :ش ( رمألا نأ انلو ) :م

 ( دقعلا مكح عافتراو ) :م هلبقو فالخلا دعب تاقوألا عيمج هلوانتي «لاملا اذه ظفحا : هلوق نأل

 ظفحلا وهدقعلا مكحو « عفترا ةعيدولا دقع نأل - هللا همحر - يعفاشلا لوق نع باوج :ش

11٩ 



 ظفحلا كرتف ًارهش ظفحلل هرجأتسا اذإ امك « دقعلا مكح داع عفترا اذإف « هضيقن توبث ةرورض

 يقابلا يف ظفح مث هضعب يف
 ( هضيقن) :م توبث ةرورض لجأل يآ :ش ( توبث ةرورض ) :م هلوق هربخو « ءادتبالا ىلع هعافتراو

 سيل لامعتسالاو « هيفاني اب ءيشلا نالطب نأل « دقعلا مكح ضيقن توبث ةرورض لجأل :ش

 :ش ( دقعلا مكح ) :م ضيقن يأ :ش ( داع عفترا اذإف ) :م هيفاني الو عاديإلا لاطبإل عوضومب

 توبث ةرورضل ناك عافترالا نأل ‹ ةيرومأملا ظفحلا موزل وهو دقعلا مكحو داع قافولا ىلإ دوعلاب

 . ركذامك دقعلا

 الف ةيقاب ةفلاخملا تماد ام هتابثإب عفدنت يهو « ةرورضلا ردقب ردقتي ةرورضلاب تباشلاو

 هنأش اذه امو ظفحلا ماودب ارومأم نوكيف قاب رمألا نأب ضروعو «هعافترا دعب ام ىلإ ىدعتي
 دعب فارتعاك ةفلاخملا عفرب نامضلا نع ربي الف « دوحجلاك لصألا نم رمألل در هيف ةفلاخملاف

 . دوححلا

 ةفلاخملا نوكت الف « هلاطبإل عوضوم وه اجب وآ هيفاني اب ءيشلا نالطب نأ انركذ اب باوجلاو
 . هيفاني الو « عاديإلا لاطبإل ةعوضومب تسيل يهو لصألا نم هل ادر

 وهو كتعدوأ بصاغلل لوقي نأب ءادتبا حيحص لامعتسالا عم ظفحلاب رمألا نآ ىرت الأ

 عرشلا رماوأ يف دوحجلا ن ىرت الآ « درلل عوضوم لوق هنإف « دوحجلا فالخب « لمعتسم

 . هب رفکی اهیهنو

 . رفكيال اذهلو « ادر تسيل هب رومأم موص وأ ةالص كرتب ةفلاخملاو

 ًالجر لجر رجأتسا اذإ امك يأ راجئتسالاب ةعيدولا ةلأسملا ريظن :ش ( هرجاتسا اذإ امك ) م

 :ش (يقابلا يف ظفح مث هضعب يف ظفحلا كرتف ) :م رهش ةدم هعاتم ظفحل يآ :ش ( ارهش ظفحلل ) :م

 . اتم هنوك نع كلذب جرخي ملو تاقوألا ضعب يف ظفحلا كرت هنإف

 مزال هدنع ةراجإلا دقع نأ رابتعاب اًنيمآ هنوك ءاقب نأل « ميقتسم ريغ ريظنلا اذه : تلق نإف

 . هيف نحن ام فالخب « هدرب دتریاللف

 ةراجإلاك قافتالاب ءاوس هيلع دوقعملا ميلست مدعب ضاقتنالا يف مزاللا دقعلا : تلق

 ةعفنم ىلع دقعلا درو راجئتسالا يف مث « هيلع دوقعملا ميلست مدعب ضقتني ةبهلاو عيبلاو ةيراعلاو

 ردقلا كلذ يف دقعلا لطبي ةدملا ضعب يف ظفحلا كرتيف اًئيشف ايش ثدحت ةعفنملاو « ةدملا يف ظفحلا

 . لدب ريغب ظفحلا يف اذكف « هيلع دقعلا ءاقبل ايقاب نوكيو <

 فلاح اذإ ريعتسملا اذكو < ربي مل هيلإ داع مث هزواج اذإ ناكم ىلإ ةبادلل رجأتسملا : تلق نإف

 . اربي مل قافولا ىلإ داع مث
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 درلاب هبلاط امل هنأل ؛ اهنمض اهدححف اهبحاص اهبلط نإف : لاق . كلاملا بئان ىلإ درلا لصحف

 فارتعالا ىلإ داع نإف ‹ اهنمضينف هنم عنام بصاغ كاسمإلاب وه كلذ دعبف ‹ ظفحلا نع هلزع دقف

 عدوملا ةهج نم خسف دوحجلاو هتهج نم عفر درلاب ةبلاطملا ذإ دقعلا عافترال نامضلا نع أربي مل
 عدوملا نأل وأ ‹ عفرلا متف عيبلا نيدقاعتملا دحأ دوحجو « ةلاكولا ليكولا دوحجك

 رجاأتسملا ديو « اريدقت امإو ةقيقح امإ « كلاما دي ىلإ ةداعإلاب نوكت امنإ ةءاربلا نأل : تلق

 نوكي لحملا يف فرصتي اميف كلاملاو لحما نم ةكولمملا عفان لا يفوتسي هنإف هسفن دي ريعتسملا وأ

 .ةعيدولاب ارابتعا رفزل اًفالخ « نامضلا نع اربي الف هريغل ال هسفنل ًالماع

 .كلاملا ىلع درلاب الإ ًأربي الف هلوق نع باوج اذه :ش ( كلاملا بئان ىلإ درلا لصحف ) :م

 الف هلوق نع باوج اذه « اعدوم داعو ةفلاخملا تعفترا اذإف « كلاملا بئأن عدوملا نأ ههجوو

 اذإف ‹ كلذب بئان عدوملا نأ ههجوو « كلالا بئان عدوملا نأ ههجوو « كلاما ىلع درلاب الإًأربي

 . كلاما بئان درلا لعج اعدوم داع ةفلاخلا تعفترا

 ‹ ةعيدولا يآ :ش ( اهنمض اهدحجف اهبحاص اهبلط نإف ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 يفاذك « نمضيال بلطلا ىلع ءانب ال اهبحاص دنع دحج اذإ هنأل « بلطلا دنع دوحجل اب ديقو

 دعبف ‹ ظفحلا نع هلزع دقف درلاب هبلاط امل ) :م ةعيدولا بحاص نأل يأ :ش ( هنأل ) :م « ةصالخلا»

 دقعلا عافترال نامضلا نع أربي مل فارتعالا ىلإ داع نإف « اهنمضيف هنم عنام بصاغ كاسمإلاب وه كلذ

 نم دقعلل عفر يأ :ش ( هتهج نم عفر درلاب ةبلاطملا ذإ ) :م ديدج دقعب الإ دوعي ال عفترا اذإف :ش (
 :ش ( ةلاكولا ليكولا دوحجك ) :م لادلا حتفب :ش ( عدوملا ةهج نم خسف دوحجلاو ) :م كلاما ةهج

 . اخسف ناكف مازتلالا كرت هنأل كلذو « لكوملا نم رضحمب ينعي

 : لاق مث لكو اذإ : - هللا همحر - دمحم نع ةعامس نبا رداون نع « سانجألا » يف لقنو

 . ةلاكولا نع ًالزعو اعوجر نكي مل هلكوأ مل

 » يف لاق . عوجر وهف صوأ مل لاقف ةيصولا ركنأ مث ىصوأ اذإ لصألا اياصو نع لقنو
 ىصوأاذإ : - هللا همحر - دمحم نع« عاجش نبا رداون ١ يفو « اعوجر نوكيال : « عماجل ا

 ‹ عوجر وهف هل يصوأ ال ينأ دهشأ : لاق ولو . اعوجر نكي مل هل صوأ مل لاق مث لجرل
 ولو . لیکو وهو ‹ بذک وهف هلکوأ مل ينآ اودهشا : لاق مث هل ادبع عيب ًاليکو لکو ول كلذكو

 نوکی هب تظفلت ام لاقو دحجف رفکلاب هیلعاودهش ولو « لزع وهف دبعلا عيبب هلکوأ ال ينإ لاق

 . هنعاعوجرو ةبوت كلذ

 متف ) :م عيبلا لوصح يرتشملا وأ عئابلا دوحجكو يأ :ش ( عيبلا نيدقاعتملا دحأ دوحجو ) :م

 ةراشإ :ش ( عدوملا نأل وأ ) :م امهنع دقعلا عفر دقعلا متف كلذك رمألا ناك اذإ يأ :ش ( عفرلا
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 ال عفترا اذإو . لكوملا ةرضحب هسفن لزع كلي ليكولاك عدوتسملا نم رضحمب هسفن لزعب درفني
 ولو . قافولا ىلإ دوعلا مث فالخلا فالخب كلاما بئان ىلإ درلا دجوي ملف ديدجتلاب الإ دوعي

 ‹ -هللا همحر- رفزل افالخ -هللا همحر- فسوي يبأ دنع اهنمضي ال اهبحاص ريغ دنع اهدحج

 نم هريغ دنع دوحجلا نأل

 لزع كلمي ليكولاك ) :م لادلا رسكب :ش ( عدوتسملا نم رضحمب هسفن لزعب درفني ) :م ناث ليلعت ىلإ

 دقعلا ديدجتب يأ :ش ( ديدجتلاب الإ دوعي ال ) :م دقعلا يأ :ش ( عفترا اذإو « لك وما ةرضحب هسفن

 ىلإ جاتحا دوحجب كلاملا بئان هنأل « عدوملا سفنب ينعي :ش ( كلاملا بئان ىلإ درلا دجوي ملف ) :م

 . نمضيف حتفلاب عدوملا ينعأ « هسفن ىلإ ادر نكي ملف دجوي ملف ديدجنتلا

 « مكحلا يف فالخلا لوألا فالحل اب دارأ :ش ( قافولا ىلإ دولا مث فالحلا فالخب ) :م

 دقعلا نوكي قافولا ىلإ داع مث ًالعف فلاخ اذإ ينعي « لعفلاب عدوملا فالح يناثلا فالخلابو

 امأو « هلثم لوقب لوقلا درو « لوق رمألا نأل « رمألا درب سيل فالخلا ذإ « قاب هنأل « هلاح ىلع

 ارومأم نوكيال هكلم يف كلاملاو نيعلل اكلمتم نوكي دحاجملا نأل « رمألل درو لوق وهف دوحجلا

 . هريغ ةهج نم ظفحل اب

 لاق راقعلا يف اهدحج ولامأ « لوقنملا يف ةعيدولا دحج اذإ هلك اذه « ةدايزلا » يفو

 .هوجولا عيمج يف - هللا امهمحر- فسوي يبأو ةفينح يبأ لوق يف هيلع نامض ال : يسحخرسلا

 هيف ققحتيال بصغلا ناك نإو فالخ الب دوحجلاب نمضيراقعلا : لاق نم خياشملا نمو

 . ناتياور - هللا همحر - ةفينح يبأ نع راقعلا يف دوحجلا نامض يف : يناولحلا لاقو .امهدنع

 دنع اهنمضي ال ) :م هتعیدو لاح ام : يبنجأ لاق نأب :ش ( اهبحاص ريغ دنع اهدحج ولو ) :م

 - هللا همحر - فسوي يبأ لوق صح اغإ :ش ( هللا همحر - رفزل اًقالخ - هللا همحر - فسوي يبأ

 . ةثالثلا انباحصأ لوق وه نامضلا مدع ناك نإو ركذلاب

 يف ركذ اغنإو - هللا همحر - دمحم « طوسبم ١ يف اروكذم نكي مل لصفلا اذه نأل : ليق

 . كلذك هدروأف - هللا همحر - بوقعیو رفز فالتخا

 يتعيدو لاح ام لاق نأب درلاب هبلاطي نأ ريغ نم عدوملا هجو يف اهدحج وأ : « ةياهنلا » يفو

 نع رشب یورو - هللا همحر - فسوي يب دنع اهنمضي ال اهدحجف اهظفح ىلع هركشيل كدنع
 نأل ‹ اهنمضي ال تكله مث رقأ نإ فلتلا اهيلع فاخي ودع هجو يف ةعيدولا دحج اذإ فسوي يبأ

 - هللا همحر - رفز لوق هجو . ةريخذلا يف اذك « ظفحلا تاهج نم ةهج ةروصلا هذه يف دوحجلا

 . ةقيقح فالتإلاك « هريغ وأ كلاملا دنع ناك ءاوس نامضلل ببس دوحجلا نأ

 نم ) :م عدوملا ريغ يأ :ش ( هريغ دنع دوحجلا نأل ) :م هلوقب هركذ ام فسوي يبأ لوق هجوو
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 هبلط وأ هنم رضحم ريغب هسفن لزع كلم ال هنألو ‹ نيعماطلا عمط عطق هيف نأل « ظفحلا باب

 . هترضحب ناك اذإ ام فالخب « رمألا يقبف

 + ةثالشلا تلاق هبو ‹ نمضي الف« ةعيدولا نع :ش ( نيعماطلا عمط عطق هيف نأل « ظفحلا باب

 كلاما نم يآ :ش ( هنم رضحم ريغب هسفن لزع كلم ال ) :م لادلا حتفب عدوملا نألو يأ :ش ( هنألو)

 الف امهب مئاق دقعلا نأل « كلاملا بلط يأ «هبلط ريغب وأ يأ :ش ( هبلط وأ ) :م هلزعام وهو

 تلاق هبو ‹ نمضي الف كلاملا ديل هئاقب رابتعاب دقعلا يأ :ش ( رمألا يقبف ) :م امهب الإ عفتري

 . ةثالغلا

 رم دقو كلاملا ةرضحب يآ :ش ( هترضحب ) :م دوحجلا يأ :ش ( ناك اذإ ام فالخب ) :م

 .ههچو

 هنإ لوقي يناج رجلا هللا دبع وبأ انخيش ناك ةعيدولا دحج اذإ عدوملا امأ : « سانجألا » يفو

 مل نإو ‹ نمض تكلهو هدوحج لاح هيف ناك يذلا عضوملا نع ةعيدولا لقن نإ نيهجو ىلع

 . نمضي ال تکله یتح اهعضوم نع اهلقنی

 .اهلوحي مل نإو دوحجلاب نمضي لوحي ام ةيراعلا وأ ةعيدولا تناك اذإ : « ىقتنملا» يفو

 ىلوتم : اهدحأ : لئاسم ثالث يف الإ نيبي ملاذإ توملاب ةنومضم بلقنت ةنامألا سانجألا يفو

 باتك يف هركذ « هيلع لامتحالا نيبي ملو اهذخأ يذلا اهتلع لاح فرعي الو تام اذإ فقولا

 . يرصبلا لاله « فقولا»

 تامو نيماغلا ضعب ةعيدولا ضعب عدوأف اومنغو وزغلا ىلإ جرح اذإ ناطلسلا : ةيناشلاو

 . ريبكلا ريسلا يف هركذ « هيلع نامض ال عدوأ نم دنع نيبي ملو

 يف هركذ « هيلع نامض ال نيبي ملو تامو ةكرشلا لام دي يف نيضوافتملا دحأ : ةشلاثلاو

 . لصألا

 ىلعاذهو « اهعضوم تيسنواذك ناكم يف ةعيدولا تعفد لاق اذإ : (تاعقاولا»يفو

 لوألا هجولا يفف « رخآ عضوم يف وأ يمرك يف وأ يراد يف اهتتفد لاق ول هنآ امإ :نيهجو

 نمضي ثلاثلا هجولا يفو « عييضتب سيل هنأل « باب مركلاو رادلل ناك اذإ نمضي ال يناثلاو

 ذنم ةعيدولا عايض عدوتسملا ىعدا اذإ : متسر نبا رداون نع « سانجألا » يف لقنو « عييضت هنأل

 : عدوتسملا لاقو . نيموي ذنم يدي يف تناك اهنآ ةنيبلا ميقأ انآ ةعيدولا بحاص لاقف مايأ ةرشع

 اهتدجو لاق مث ةعيدو يدنع هل سيل مصوحخ نيح لاق نإف . قدص تعاضف كلذ دعب اهتدجو



 : الاقو .-هللا همحر-ةفينح يبأ دنع ةنؤمو لمح اهل ناك نإو ةعيدولاب رفاسي نأ عدومللو : لاق

 نيهجولا يف كلذ هل سيل : -هللا همحر -ىعفاشلا لاقو . ةنؤمو لمح اهل ناك اذإ كلذ هل سيل

 يبأ دنع ةنؤمو لمح اهل ناك نإو ةعيدولاب رفاسي نأ عدومللو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 عضوم يف ال ةفينح يبأ لوق هركذ يذلا اذه : « عطقألا حرش » يفو :ش ( - هللا همحر - ةفينح

 . اًسايق ال هب رفاس ائ اًناسحتسا نمضي هنإف ًاَریثک اًماعط نوکی نأ وهو « دحاو

 يبأ دنعف ةنؤمو لمح هل ناكاذإ : فالخلا ةقيرط » يف يباجيبسألا مامإلا لاقو

 ناك ءاوس نمضي : - هللا همحر - دمحم لاقو . اديعب وأ اًبيرق رفسلا ناك ءاوس نمضي ال ةفينح

 لاق مث ‹ الفالإو نمضي اديعب ناك نإ : - هللا همحر - فسوي وبأ لاقو . اديعب وأ اًيرق

 رفاس ول هنأ ىلعاوعمجأو : لاق مث « ناكامفيك نمضي اًقوخم قيرطلا ناك نإ اوعمجأو

 . نمضي رحبلا يف ةعيدولاب

 رفاس اذإ يصولاو بألا نأ ىلع اوعمجأو : ( ريغصلا عماجلا» حرش يف ناخ يضاق لاقو

 هعب هل لاق نأب ناکمب هدیق نإ اولاق هعیبب لکو اب رفاس اذإ عیبلاب لیکولاو نمضي ال میتیلا لام

 هل لمح ال اميف عاض وأ قرس اذإ نمضي ال هب رفاسف قلطأ نإو « نمضي هب رفاسف ةفوكلاب

 حتفب عدوملا رابتعاب ةعيدولا ىلإ عجري هلوأ يف ريمضلاو يصول ناك نإو هلوق يف واولا مث
 لامب : يكاكلا لاقو . لبق نم ملعامك اًضيأ اهلبقي يذلا ىلعو ةعيدولا ىلع قلطي هنأل لادلا

 وهاذهو لمحا يف ةنؤم هلام لصألا يفو .لامح ةربخ وأ رهظ ىلإ هلمح يف جاتحي لقن

 .هجوألا

 رفسلا يآ :ش ( كلذ هل سيل ) :م : - هللا امهمحر - دمحمو فسوي وبأ يأ :ش ( الاقو ) :م

 :ش (نوهجولا يف كلذ هل سيل - هللا همحر - يعفاشلا لاقو . ةنؤمو لمح اهل ناك اذإ ) :م ةعيدولاب

 وأ هيلوو اهبحاص ىلع اهدري نأ ردق اذإو « كلام لاق هبو < هل سيل اميفو ةنؤمو لمح هل اميف يأ

 . ةرورضلل نمضي ال مهنم دحأ ىلع ردقي مل اذإ امأف . نيمأ وأ مكاحلا

 ‹ ناهجو ةنمآ ةفاسملا تناك اذإ رفسلا ةدم نود اميف ةيرق ىلإ هتيرق نم اهلقن ىف ىعفاشللو

 نم دب هلو اتمآ ناک اذإو « فالح الب نمض اًقوخم ناک نإف « اًنمآ قیرطلا ناک اذإ فالخلا اذهو

 يف ركذ هنإف ‹ « طوسبملا الو « ريغصلا عماج لا » عضوب سيل امهلوق قالطإ مث « هلهأ يف اهكرت

 .-هللا همحر - يعفاشلل اًقالخ جرخي نأ هل نآ ريغصلا عماجلا
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 يصولاو بألا كلي اذهلو ء ًانمآ قيرطلا ناك اذإ ظفحلل لحم ةزافملاو «رمألا قالطإ ةفينح يبأل

 ديقتيف هب ىضري ال هنأ رهاظلاف ‹ ةنؤمو لمح هل اميف درلا ةنؤم همزلي هنأ امهلو . ييصلا لام يف

 . هب

 لمح هل ناكو « لاط وأ جورخلا رصق نمضي ال : ةفينح وبآ لاقف « دعب انباحصأ فلتخاو

 . لاطأو رصق هب جرخي نآو كلل هنإف ةنؤم هل اميف الإ كلذك لاقو . ةنؤمو لمح هل اميف

 اذإو « اهب رفاسي نآ هلف ةفاسملا تبرقاذإ : لاق ةفينح يبأ لوق ركذ امدعب ٠ طوسبملا ) يفو

 . كلذ هل سيل تدعب

 ناكمب ديقتي الف اًقلطم ظفحل اب هرمأ هنأل ‹ رمآلا رمأ يأ :ش ( رمألا قالطإ ةفيتح يبأل ) :م

 ردقم لاؤس نع باوج اذه :ش ( اّتمآ قيرطلا ناك اذإ ظفحلل لحم ةزافملاو ) :م نامزب دبيقتي ال امك

 ةزافملا نوك وهو «ققحتم هنع عناملا نكل « زاوجلا يضتقي رمألا قالطإ نأ انملس لاقي نأ هريدقت

 م نامضلا بجوأ اتمآ نكي ملاذإ هنأل اتمآ هلوقب ديق هرخآ ىلإ ةزافملاو هلوقب باجأف

 كلي يأ :ش ( يبصلا لام يف يصولاو بألا كلي ) :م ظفحلل الحم ةزافملا نوكلو يآ :ش (اذهلو)

 ' . كلذامهل زاج ام اًنونظم فلتلا ناك ولف « ريغصلا لاب ىصولاو بألا رفسلا

 نإف . كلذ امهل زاج امل اًتنونظم فلتلا ناك ولف ‹ ريغصلا لاب امهترفاسم : تلق نإف
 : الك ا اولاد حيرلا عنات اهب نررطا خي ساتار ةراجتاا ريخ اي مهتر ك

 لام ىلع امهتإالو نال « حعيحص وهفالالدتسا ناك نتو «لالدتسالا حيضوت اذه : تلق

 فلتلا مهو رتسلا مهو يف ناك ولف « فلتلا عضاوم نع هتياغ رظنلا هوجو ىلوأو ةيرظن ريغصلا

 « ( ةيانعلا» بحاصو « ةياغلا ) بحاص كلذ ىلع هعبتو ىقانغسلا هركذ ام لصاح اذه

 رمآ هللا نأل « ريغصلا لاب يصولا وآ بألا رفس زاوج ملسنال : لوقي نأ لئاقل نإف
 نوك مدع ملسنالو « هلامب ةرفاسملا يف نسحلاو نسحألا نيأف ميتيلا لام نابرق يف نسحألاب

 نيبب نتفلا مايق يف اًصوصخ ركني ال ققحتمو فلتلا ةنظم رفسلا نوكو « فلتلا مهو رفسلا

 هنأ رهاظلاف ةنؤمو لمح هل اميف درلا ةنؤم ) :م همزلي كلاملا نأ يأ :ش ( همزلي هنأ امهلو ) :م . فلخلا

 رارضإ ةنؤمو لمح هل اميف نأل « ةنؤومو لمح هل سيل اب هرفس يأ :ش ( هب دیقتیف هب یضری ال
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 ظافحتسالاك راصو راصمألا ىف ظفحلاوهو فراعحملا ظفحلاب هديقي -هللا همحر- يعفاشلاو

 ال رصملا يف مهنوك داتعملاو « هب يلابب الف هرمآ لاشتما ةرورض هكلم يف همزلت درلا ةنؤم انلق .رجأب

 ةضواعم دقع هنأل ‹ رجأب ظافحتسالا فالخب « اهيف هلام ظفحي ةزافملا يف نوكي نمو « مهظفح

 نأل ‹ نمض اهب جرخف ةعيدولاب جرخي نأ عدوملا هاهن اذإو «دقعلا ناكم يف ميلستلا يضتقيف

 ةعيدو لجر دنع نالجر عدوأ اذإو : لاق . احيحص ناكف غلبأ رصملا يف ظفحلا ذإ ديفم دييقتلا

 بلطو امهدحأ رضحف

 . هيلع

 . ةنؤمو لمح هل اميف درلا ةنؤم همزلي فيك : تلق نإف

 وهو فراعتملا ظفحلاب ) :م ةعيدولا ظفح ديقي يأ :ش ( هدیقي - هللا همحر - يعفاشلاو ) :م

 هجو نم اهريغ يفو هجو لك نم راصمألا يف ًأيهتت ةنايصلا بابسأ يأ :ش ( راصمألا يف ظفحلا

 رجأتسا اذإ امك « ظفحلا يف ةعيدولا مكح راص يأ :ش ( رجأب ظافحتسالاک راصو ) :م هجو نود

 . نمضي هب رفاس ولف « رفاسی ال هنإف مهردب ًارهش هعاتم ظفحیل ًالجر

 كلاما مزلت درلا ةنؤم ينعي ؛ امهلوق نع باوج اذه :ش ( هكلم يف همزلت درلا ةنؤم انلق ) :م

 . هکلم یف

 م كلذ اغنإ لب «عدوملا لبق نم ىنعمب سيل هنكل « كلاملا قحلت ةنؤملا نأ انملس : هريدقت

 الف ) :م كلاما ىلإ عجري ىنعمل وهف ناكمب ديقتي ال وهو اًقلطم هرمأ امنإف :ش ( هرمآ لاثتما ةرورض)

 باوج :ش ( رصملا يف مهنوك داتعملاو) :م ينمضو يرورض هنأل « ةنؤملا قحلي يأ :ش ( هب يلابي

 نوك داتعملا ينعي ءرصملا يف راصمألا لهآ نوك فراعحملا يأ « - هللا همحر - يعفاشلا لوق نع

 ‹ رصللا يف نيعدوملا ظفح داتعملا سيل يأ :ش ( مهظفح ال ) :م رصملا يف عاديإلا تقو نيعدوملا

 مهنإف « ةيبخألاو مايخلا لهأك :ش ( اهيف هلام ظفحب ةزاغلا يف نوكي نمو) :م هلوقب كلذ حضوأ مث

 . راصمألا ىلإ اهنولقني الو ةزافملا يف مهلاومأ نوظفحي

 راشأ :ش ( دقعلا ناكم يف ميلستلا يضتقيف ةضواعم دقع هنأل « رجأب ظافحتسالا فالخب ) :م

 رسكب :ش ( عدوملا هاهن اذإو ) :م زوجي الف قرافلاب - هللا همحر - يعفاشلا سايق نأ ىلإ اذهب

 يف ظفحلا ذإ ديفم ديبقنلا نأل « نمض اهب جرخف ةعيدولاب جرخي نأ ) :م لاملا بر عدوملا ىهن اذإ لادلا

 . ًاحيحص هدییقت ناکف يأ شش (احیحص ناکف غلب رصلا
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 عفدي :الاقو ‹ -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع رخآلا رضحي ىتح هبيصن هيلإ عفدي مل اهنم هبيصن
 نأ رضاحلل سيلف نانثا باضغف افلأ الجر اوعدوتسا ةلالث : « ريغصلا عماجلا » يفو . هبيصن هيلإ
 يف روكذملاب دارملا وهو نوزوملاو ليكملا يف فالخلاو « كلذ هل : الاقو . هدنع هبيصن لخاي

 . كرتشملا نيدلا يف امك هيلإ عفدلاب رمؤيف هبيصن عفدب هبلاط هنأ امهل . «رصتخملا»

 عفد ول ىتح :ش ( - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع رخآلا رضحبي ىتح هبيصن هيلإ عفدي مل اهنم هبيصن

 سيلف نانثا باغف اًقلأ الجر اوعدوتسا ةالث : « ريغصلا عماجلا » يفو . هبيصن هيلإ عفدي : الاقو ) :م

 ةياور ركذ امنإ - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع يأ :ش ( كلذ هل : الاقو هدنع هبيصن ذخأي نأ رضاحلل

 : دئاوف ثالث ىلع اهيبنت ريغصلا عماجلا

 ليكملا وه ةعيدولا يرودقلا قالطإ نعو « فالخلا عضو داوملا نأ ىلع ةنيبلا : ىلوألا

 . نوزوم وهو فلألا هيف روكذملا نأل « نوزوملاو

 الولو «ةثالثلا ىلع ريغصلا عماجلاو نينثالا ىلع صن - هللا همحر - يرودقلا نأ : ةيناثلا

 ريصيف « نيبئاغلا بيصن نم لقأ ةثالثلا نم رضاحلا بيصن لوقي نأ لئاقل ناكل عماجلا ةياور

 نوكي ال نينثالا نيرضاحلا بيصن امأو . عدوملا نم دجوي الف رثكألل اعبت لعجيو « اكلهتسم
 . ءاوس نيمكحلا نأ عماجلا ةياورب هيف هذخأ هلف اعبات الو اكلهتسم

 نأ كلذ مهويو عفدلاب عدوملا رمأيال يضاقلا : ٠ ةعيدولا  باتك يف ركذ هنأ : ةعلاملا

 ةلأسملا هذه تفلتو ةهبشلا هذه تلاز ذخأي نأ هل سيل : « عماجلا » يف لاق املف « ةنايد هذخأي

 جرخف بهذ نم اًنايمه يمامحلا دنع اعدوأو مامحلا الخد نيلجر نأ هتياكحو يمامحلا ةلأسمب

 ائطاوت امهلعلو « نايمهلاب هبلاطو رخآلا جرخو هب بهذو نايمهلا ذخأو « هبحاص لبق امهدحأ

 هيلإ اوبهذف - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع رمألا اذه لصيف : ليقف «يمامحلا ريحتف « كلذ ىلع

 ال لق نكلو ‹ كبحاص ىلإ هتعفد لقت ال - هللا همحر- ةفينح وبأ لاقف « ةصقلا هيلعاوصقو

 رصتخم يأ :ش ( «رصتخلملا »يف روكذملاب دارملا وهو ‹ نوزوملاو ليكملا يف فالخلاو ) :م

 سيل باودلاو دبعلاو ةعيدولا تناك اذإ ىتح لاشمألا تاوذ نم ارارتحا اذه ركذ ‹ يرودقلا

 . عامجإلاب هذخأي نأ رضاحلل

 م رضاحلا يأ :ش ( هنأ ) :م - هللا امهمحر - دمحمو فسوي يبأل يأ :ش (ءامهل ) :م

 الف ةقيقح هبيصنل كلام هنأل :ش ( هيلإ عفدلاب رمؤيف هبيصن عفدب ) :م عدوملا بلاط يأ :ش ( هیلاط)

 يف رضاحلا بلطي امك يأ :ش ( كرتشملا نيدلا يف امك ) :م رخآلا ةيغب هبيصن ضبق هيلع رذعتي
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 عفدلاب وه رمؤي اذكف هذخأي نأ هل ناک اذهلو . فصنلا وهو هيلإ ملس ام ميلستب هبلاطي هنأل اذهو
 يف هقحو زرفملاب هبلاطي هنأل بئاغلا بيصن عفدب هبلاط هنأ -هللا همحر- ةفينح يبألو « هيلإ
 ‹ ةمسقلا ةيالو عدوملل سيلو ةمسقلاب الإ هقح زيمتي الو نيقحلا ىلع لمتشي نيعملا زرفملاو عاشملا

 نويدلا نأل هقح ميلستب هبلاطي هنأل كرتشملا نيدلا فالخب ‹ عامجإلاب ةمسق هعفد عقي ال اذهلو

 اهلاثمأب ىضقن

 م اذه اذكف ‹ نويدملا بلاطي نأ هل ناك امهدحأ رضح اذإ اكرتشم ادبع اعاب نأب كرتشملا نيدلا

 بلطي رضاحلا نأل يأ :ش ( هيلإ ملس ام ميلستب هبلاطي هنأل ) :م هرکذ ال حیضوت يأ :ش ( اذهو)

 نآ ) :م عدوملل يأ :ش ( هل ناك اذهلو ‹ فصنلا وهو ) :م ةعيدولا نم هيلإ ملس ام ميلستب عدوملا

 نأ امک يآ :ش ( هيلإ عفدلاب وه رمؤي اذكف ) :م فصنلا وه يذلا هبيصن ذخأي نأ يأ :ش ( هذخاي

 . رضاحلا كلاملا ىلإ عفدلاب رمؤي اذكف « ذخأي نأ هل

 بيصن عفدب ) :م عدوملا بلاط رضاحلا نأ يأ :ش ( هبلاط هنآ -هللا همحر -ةفينح يبألو ) :م

 نيعملا زرفملاو عاشملا يف هقحو ) :م قح هيف هل سيلو « موسقملا يآ :ش ( زرفملاب هبلاطي هنأل « بئاغلا

 عدوملل سيلو « ةمسقلاب الإ هقح زيمتي الو ) :م بئاغلاو رضاحلا قح يأ :ش ( نيقحلا ىلع لمتشي

 ول ىتح :ش ( عامجإلاب ةمسق هعفد عقي ال اذهلو ) :م كلذ يف ليكوب سيل هنأل :ش ( ةمسقلا ةيالو

 ةمسقلا نأ تبثف « عامجإلاب ذوخأملا يف هكراشي نأ هل بئاغلا رضح مث عدوملا دي يف يقابلا كلم

 . ةذفانب تسيل

 لام ملسي هنأل « نويدملا قح يأ :ش ( هقح ميلستب هبلاطي هنأل « كرتشملا نيدلا فالخب ) :م

 فرصي رضاحلا بيصن هعفدف « اهنايعأب ال :ش ( اهلاثمأب ىضقت نويدلا نأل ) :م هريغ لام ال هسفن

 دحاو باغاذإ ىرت الأ . ريغلا لام عفدي عدوملا امأ « بئاغلا ىلع ةمسق هيف سيلو هسفن كلم يف

 رمآ هقدصف ةعيدولاو نيدلا ضبقي هنم ةلاكولا ىعداو لجر ءاجف ةعيدولا يف نيد رخآ دنع هلو

 هلوق يف ريمضلا حارشلا فرص يف « ةيانعلا » بحاص رظن دقو ةعيدولا نود نيدلا ميلستب

 . نويدملا ىلإ هقح ميلستب

 ىحلاو كلذ هيلع هل بجي ال نم ىلإ عغدلاب هلام يف فرصتلاب رمؤي ال ناسنإلا نأل : لاقو

 يآ « ميلستب نويدملا بلاطي كيرشلا نأل هانعمو « نويدملل ال كيرشلل هقح يف ريمضلا نأ

 لخملاو « اهلاثمأب ىضقت نويدلا نأل « امهنيب كرتشمب سيل ءاضقلا ثيح نم هقحو « هقح ءاضقب

 ةرابع نأل « رظن هرظن يفو « ةصاقملاب عقياغنإ ءاضقلاو « امهنيب كرتشمب سيل نويدملا لام

 ىلإ رمؤي ال ناسنإلا نأل :هلوقو . ىفخي ال ام ىلع نويدملا ىلإ عجري ريمضلا نأب رعشت فنصلا

 يف مالك الو « كلذ هيلع هل بجي نم ىلإ وه اغنإو «عفدلاب انه رومأملا نأل ؛ كلذك سيل هرخآ

 . مهفاف كلذ هيلع بجي ال نم ىلإ عفدلاب رمألا زاوج مدع
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 فلا هل ناك اذإ امك « عفدلا ىلع عدوملا ربجي نأ هترورض نم سيل : انلق « هذخأي نأ هل : هلوقو

 هعفدي نأ عدوملل سيلو « هب رفظ اذإ هذخأي نأ هيرغلف هريغل فلآ هيلعو ناسنإ دنع ةعيدو مهرد

 ‹ رخآلا ىلإ امهدحأ هعفدي نأ زجي مل مسقي امن ايش نيلجر دنع لجر عدوأ نإو : لاق . هيلإ
 امهدحآ هظفحی نآ زاج مسقی ال ام ناک نإو ‹ هفصن امهنم دحاو لک ظفحیف هنامستقی امهنکلو

 نينهترملا يف هدنع باوجلا كلذكو -هللا همحر- ةفينح يبآ دنع الهو « رخآلا نذإب

 يف ريمضلاو « هذخأي نأ هل ناكاذهلو : امهلوق نع باوج :ش ( هذخأي نأ هل : هلوقو ) :م
 سيل : انلق ) :م اذكو اذك امهلوقل ةرصن لئاقلا لوق يأ « نهذلا يف دوهعملا لئاقلا ىلإ عجري هلوق

 ربج مازلتسا ذخألا زاوج ةرورض نم سيل ينعي :ش ( عفدلا ىلع عدوملا ربجي نأ هترورض نم
 اذإ امك ) :م هنع هكاكفنال همزاول نم ينعي زاوجلا تارورض نم سيل ربجلا نأل « عفدلا ىلع عدوملا

 :ش ( هيرغلف هريغل فلأ ) :م رسكلاب عدوملا ىلع يآ :ش ( هيلعو ناسنإ دنع ةعيدو مهرد فلأ هل ناك

 سنج نم ناك اذإ :ش ( هب رفظ اذإ ) :م فلألا يآ :ش ( هذخاأي نأ ) :م رسكلاب عدوملا مرغلف يأ

 . ههح

 هب رفظ اذإ هقح ذخأ دارملا نأ : < ناسلو دي قحلا بحاصل » مالسلا هيلع هلوق ليوأت يف ليق
 مزاول نم سيل ربجلا نأ ىلع ةلأسملا هذه تلدف « يرغلا يأ :ش ( هيلإ هعفدي نأ عدوملل سيلو ) :م

 . كاكفنالل زارحلا

 يذلا وهو :ش ( مسقي ام اًئيش نيلجر دنع لجر عدوأ نإو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 بوثلاو ةبادلاو دبعلاك هب بيعتي ام وه مسقيال امو نوزوملاو ليكم لاك يسحلا قيرفتلاب بيعتي ال
 دحاو لك ظفحيف « هنامستقي امهنكلو ‹ رخآلا ىلإ امهدحأ هعفدي نأ زجي مل ) :م اهوحنو دحاولا

 نارمؤيفرذعتم لكلا ظفح ىلعامهعامتجاو « اهظفحب ىضر كلاملا نأل :ش ( هفصن امهنم

 عفد اذإو . اًحيرص تباثلاك ةلالد تباثلاو « كلذب ملع ثيح اهب يضر دق كلاما نأل « ةمسقلاب

 .-هللا همحر - ةفينح يبآ دنع نمض رخآلا ىلإ هلك امهدحأ

 همحر - ةفينح يبأ دنع اذهو ‹ رخآلا نذإب امهدحأ هظفحي نأ زاج مسقي ال امن ناك نإو ) :م

 نهر ناب :ش ( نينهترملا يف هدنع باوجملا كلذكو ) :م ةفينح يبأ دنع ليصفتلا اذه يأ :ش (-هللا

 - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع نمض رخآلا ىلإ امهدحأ عفدف هتمسق نكي ام نيلجر دنع لجر

 نع دايز نب دمحم نع ةيقب انث ةيواعم نب دمحم قيرط نم « (۲۷۸ /7) لماکلا يف يدع نبا هجرخأ : فيعض (۱)

 . اعوفرم ينالوا ةبنع يبآ

 ىور :يراخبلا لاقو ثيدحلا كورتم « ةقثب سيل : يئاسنلا هيف لاق « يروباسينلا ةيواعم نب دمحم هيفو

 . فعضلا نيب وهو : يدع نبا لاقو . اهيلع عباتي ال ثيداحأ
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 يف رخاآلا نذإب ظفحي نأ امهدحأل : الاقو .رخآلا ىلإ امهدحأ ملس اذإ ءارشلاب نيليكولاو

 امك هنمضي الو رخآلا ىلإ ملسي نأ امهنم دحاو لكل ناكف امهتنامأب يضر هنأ امهل . نيهجولا

 فيضأ ىتم لعفلا نأل « هلك امهدحأ ظفحب ضري ملو امهظفحب يضر هنأ هلو . مسقي ال اميف

 ءاضر ريغ نم رخآلا ىلإ ميلستلا عقوف ‹ لكلا نود ضعبلا لوانت يزجتلاب فصولا لبقي ام ىلإ
 ال ام فالخب اذهو ‹ نمضي ال هدنع عدوملا عدوم نأل ‹ ضباقلا نمضي الو عفادلا نمضيف كلاملا

 كلاما ناك ةاياهملا امهنكمأو راهنلاو ليلا ءانآ هيلع عامتجالا امهنكمي الو امهعدوأ ال هنأل ‹ مسقي

 . لاوحألا ضعب يف امهدحأ ىلإ لكلا عفدب ًايضار

 لکو نب :ش ( رخآلا ىلإ امهدحأ ملس اذإ ءارشلاب نيليكولاو ) :م « طوسبملا » يف هركذ ءامهل اًقالخ

 نمض هدنع عاضفرحخآلا ىلإ هعفدف مسقي امم الام امهيلإ عفدف ؛ءيش ءارشب نيلجر لجر

 . رخآلا ىلإ امهدحأ ملس اذإ نهرلا يف نيلدعلاو نييصولاو نيعنصتسملا اذكو «فصنلا

 مسقي ال اميفو مسقي اميف ينعي :ش ( نيهجولا يف رخآلا نذإب ظفحي نأ امهدحأل : الاقو) :م

 دحاو لكل ناكف « امهتنامأب يضر هنأ ) :م - هللا امهمحر - دمحمو فسوي يبل يأ :ش (امهل ) :م

 ‹ مسقي ال ام ىلع مسقي ام اساق امه :ش ( مسقي ال اميف امك ‹ هنمضي الو رخآلا ىلإ ملسي نأ امهنم

 . امهتنامأ ىلع هدامتعال عفدلا يف ةلالد اضرلا دوجو عماجلاو

 ظفحب ضري ملو امهظفحب يضر ) :م كلاملا يأ :ش ( هنأ ) :م ةفينح يبألو يأ :ش ( هلو ) :م

 لبقي ام ىلإ فيضأ ىتم لعفلا نأل ) :م حتفلاب عدوملا لك نيعدوملا دحأ ظفحب يأ :ش ( هلك امهدحأ

 ىلإ ميلستلا عقوف ) :م رخآلا ىلإ لكلا ملس اذإف :ش ( لكلا نود ضعبلا لوانت يزجتلاب فصولا

 :ش ( نمضي ال هدنع عدوملا عدوم نأل «ضباقلا نمضي الو عفادلا نمضيف كلاملا ءاضر ريغ نم رخآلا

 نيب قرفلا نايب ىلإ ةراشإ :ش ( اذهو ) :م ةحوتفم امهيف لادلاو - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع يأ

 . مسقي ال امو مسقي ام

 ۾ عدوملا ىلع يأ :ش ( هيلع عامتجالا امهنكمي الو امهعدوأ امل هنأل « مسقي ال ام فالخب ) :م

 م هونأو ىنأ لاقيو « ىعم نون ىلع ىنأ عمج وهو امهتاعاس يأ :ش ( راهنلاو ليللا ءانآ)

 يف امهدحأ ىلإ لكلا عفدب ايضار كلاملا ناك ) :م بوانتلاو ةمسقلا يهو :ش ( ةاياهملا امهنكمأو)

 . رهاظ اذه :ش ( لاوحألا ضعب

 ال نينثا ةنامأب هانهر نأل « سيقأ - هللا همحر - ةفينح يبأ لوق : « طوسبملا» يف لاقو

 امهدحأ ظفحب اًيضار ريصي ال ةداع امهنم ىتأتي اع ظفحلا ناك اذإف « دحاو ةنامأب اًسضر نوكي

 . لكلل
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 عماجلا » يفو . نمضي ال اهيلإ اهملسف كتجوز ىلإ اهملست ال عدوملل ةعيدولا بحاص لاق اذإو
 امك ‹ نمضي ال هنم دب ال نم ىلإ اهعفدف هلايع نم دحأ ىلإ اهعفدي نأ عدوملا هاهن اذإ : « ريغصلا
 هاهنف ءاسنلا دي ىلع ظفحبي ائيش تناك اذإ امكو ‹ همالغ ىلإ عفدلا نع هاهنف ةباد ةعيدولا تناك اذإ

 نإو ‹ طرشلا اذه ةاعارم عم لمعلا ةماقإ نكمي ال هنأل لوألا لمحم وهو هتآرما ىلإ عفدلا نع

 ىلع نمتؤي ال نم لايعلا نم نأل ‹ ديفم طرشلا نأل نمض دب هنم هل ناک نو . وغلیف ًادیفم ناک

 اهظفحف تيبلا اذه يف اهظفحا : لاق نإو ربتعاف طرشلا اذه ةاعارم عم هب لمعلا نكمأ دقو لالا

 ناتوافتي ال ةدحاو راد يف نيتيبلا نإف ‹ ديفم ريغ طرشلا نأل ‹ نمضي مل رادلا نم رخآ تيب يف

 ‹ زرحلا يف

 نأل :ش ( نمضي ال اهيلإ اهملسف كتجوز ىلإ اهملست ال عدوملل ةعيدولا بحاص لاق اذإو ) :م

 . اهيلإ ميلستلا نم دب هل نكي مل هنأل « اول راصف ديفي ال طرشلا اذه

 هلايع نم دحأ ىلإ اهعفدي نأ ) :م لادلا رسكب :ش ( عدوملا هاهن اذإ : « ريغصلا عماجلا » يقو ) :م

 اذإ امكو « همالغ ىلإ عفدلا نع هاهنف ؛ ةباد ةعيدولا تناك اذإ امك ‹ نمضي ال ؛ هنم دبال نم ىلإ اهعفدف

 م انركذ امك ةدافإلا طرش مدعب :ش ( هتأرما ىلإ عفدلا نع هاهنف ؛ ءاسنلا دي يف ظفحي اًئيش تناك

 هنأب « اًقلطم يرودقلا هركذ امك لمحم ؛ ريغصلا عماجلا يف روكذملا يآ :ش ( لوألا لمحم وهو)

 ؛ هسفنب هباحصتسا هنکي اًيقیقح اًئیش ةعيدولا تناك نإف « دب هنم هل ناک اذإ نمضي ال یتح

 ناك نإو ‹ طرشلا اذه ةاعارم عم لمعلا ةماقإ نكمب ال هنأل ) :م نمض هلايع ىلإ هعفدف هوحنو متاخلاك

 . ًالطاب ناکف ‹ هلصأ ضقانت طرش هنأل :ش ( وغلیف ادیفم

 ناب قارف يآ « دب هلايع نم يآ هنم عدوملل ناک نإو يأ :ش ( نمض دب هنم هل ناک ناو ) :م

 نم نأل ‹ ديفم طرشلا نأل ) :م نمض هيلإ عفدلا نع لالا بر هاهنف هتنامأب قثوي ال نم مهيف ناک

 هلايع يف نم ىلإ عفدلا مدع عدوملا نيعتب يأ :ش ( هب لمعلا نكمأ دقو « لالا ىلع نمتؤي ال نم لايعلا

 وغلي اغنإ ديفملا طرشلاو هب لمعلا نكمأو « ديفم طرش هنأل :ش ( ربتعاف طرشلا اذه ةاعارم عم ) :م

 . هب لمعلا نكي ملاذإ

 هلو رادلا يف ظفحلا نع وأ ةنيمأ ىرخآأ ةأرما هلو هتآرما ىلإ عفدلا نع ىهن اذإ اذه ىلعو

 ‹ نمضي ال فلاخف اهاوس هل سيلو هتآرما ىلإ عفدلا نع ىهن اذإو . نمض كلهف فاخف ىرخأ

 . لمعلا رودقم ريغ يناثلاو ديقم ريغ ىلوألا نأل

 ريغ طرشلا نأل ‹ نمضي مل رادلا نم رخآ تيب يف اهظفحف تيبلا اذه يف اهظفحا لاق نإو ) :م

 . نمض اتوافت ول ىتح « ابلاغ :ش ( زرحلا يف ناتوافتي ال ةدحاو راد يف نيتيبلا نإف « ديفم

 تيبلا اذه ريغ يف ظفحلا نع هاهن ولو « نمضي هنود تيب ىلإ اهلقن نإ : ةثالثلا تلاقو
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 . دييقتلا حصيف ًاديفم ناكف ‹ زرحلا يف ناتوافتي نيرادلا نأل ؛ نمض ىرخاأ راد يف اهظفح نإو

 نع هاهن يذلا تيبلاو ةميظع ناتيبلا اهيف يتلا رادلا تناك نأب آرهاظ نيتيبلا نيب توافتلا ناك ولو

 نآ هلف تکلهف رخآ اهعدواف ةعيدو الجر عدوأ نمو : لاق . طرشلا حلص ةرهاظ ةروع هيف ظفحل ا

 نمضي نآ هل : الاقو -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع اذهو « رخآلا نمضي نأ هل سيلو لوألل نمضي

 هنآ امهل . لوألا ىلع عجر رخآلا نمض نإو ‹ رخآلا ىلع عجري لوألا نمض نإف « ءاش امهيأ

 اذهو ‹ بصاغلا عدومك هنمضيف نيمض دي نم لالا ضبق

 نأل ‹ نمض ىرخأ راد يف امهظفح نإو) :م تانيبلا توافتت مل اذإ نمضي ال يهنلا يفو « رمألا يف

 . هب لمعلا ناكمإلل :ش ( دييقتلا حصيف اديفم ) :م طرشلا يأ :ش ( ناكف زرحلا يف ناتوافتي نيرادلا

 هاهن يذلا تيبلاو ةميظع ناتيبلا اهيف يتلا رادلا تناك نأب ارهاظ نيتيبلا نيب توافتلا ناك ولو ) :م

 . رهاظ الاخ يأ :ش ( ةرهاظ ةروع هيف ظفحلا نع

 تاروعو ناسنإلا ةروع هنمو هنم قحتسي رمآ لك كلذكو «ةروع وهف هنم فوختي رمأ لكو
 لجرو سرافلا روعآ كلذك وأ «للخ عضوم هنم ادب اذإ ناكملا ةروع لاقيو « اهقوقش لابجلا

 . اديفم هنوكل :ش ( طرشلا حلص ) :م نيعلا لتخم روعأ

 يأ :ش ( اهعدوأف ةعيدو ًالجر عدوأ نمو ) :م : «ريغصلا عماجلا » يف يأ :ش ( لاق ) :م

 عدوملا يأ :ش ( لوألل نمضي نأ ) :م كلامللف يأ :ش ( هلف تکلهف رخآ ) :م الجر اهعدوأ عدوملا

 ( - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع اذهو ) :م عدوملا عدوم يأ :ش ( رخآلا نمضي نأ هل سيلو) :م لوألا

 دنع فالخ الب هريغ ىلإ ةعيدولاب نمضي عدوملا مث ‹ ةياور يف - هللا همحر - دمحأ لاق هبو :ش

 لوألا عدوملا نمضي اغنإ : (ةريخذلا» يفو . نمضيال ىليل يبأ نبا دنعو ء«ءاهقفلا رثكأ

 نمضيال ةقراغملا لبق تكله ولامأ . يناشلا لوألا قرافي نأ دعب ةعيدولا تكلهاذإ عاديإلاب

 . عييضتلاب نمضي اغإو « هيلإ عفدلا درجمب

 كلامو يعفاشلا لاق هبو « عدوملا عدوم وأ عدوملا يأ :ش ( ءاش امهيأ نمضي نأ هل : الاقو ) :م

 عجر رخآلا نمض نإو « رخآلا ىلع عجري ال لوألا نمض نإف ) :م ةياور يف - هللا مهمحر - دمحأو

 هنأل لوألا عدوملا ىلع رخآلا عدوملا عجر رخآلا عدوملا كلاملا نمض نإف يأ :ش ( لوألا ىلع

 هقحل اذإف ‹ هدي يف كالهلاب نامض هقحلي ال هنأو هكلم هنأ ىلع هعدوأ هنإف ةهج نم رورخم

 . هيلع عجر نامضلا

 يناثلا عدوملا نأ يأ :ش ( هنأ ) :م - هللا امهمحر - دمحمو فسوي يبأل يأ :ش ( امهل ) :م

 حيضوت :ش (اذهو ) :م يرتشملا عدومو :ش ( بصاغلا عدومك هنمضيف نيمض دي نم لاملا ضبق) :م
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 ‹ امهنيب ريخيف ضبقلاب يناثلاو ‹ ميلستلاب ًايدعتم لوألا نوكيف هريغ ةنامأب ضري مل كلاما نأل
 . هسفن كلم عدوأ هنأ رهظف نامضلاب هكلم نأل ‹ يناثلا ىلع عجري مل لوألا نمض اذإ هنأ ريغ

 ضبق هنأ هلو ‹ ةدهعلا نم هقحل اب هيلع عجريف هل لماع هنأل لوألا ىلع عجر يناشلا نمض نإو

 هقراف اذإف ‹ امهنم يدعت الف هيأر روضحل هقرافي مل ام نمضي ال عفدلاب هنأل  نيمأ دي نم لامل

 عنص هنم دجوي ملو ىلوألا ةلاحلا ىلع رمتسمف يناثلا امأو . كلذب هنمضيف مزتللا ظفحلا كرت دقف

 نالجر اهاعداف فلآ هدي يف ناک نمو : لاق . هريغ بوث هرجح يف تقلأ اذإ حيرلاك هنمضي الف

 ‹ امهنيب ىرخأ فلأ هيلعو امهنيب فلألاف امهل فلحي نأ ىبأو هايإ اهعدوأ هل اهنآ امهنم دحاو لك

 ضبقلاب يناثلاو ميلستلاب ايدعنم لوألا نوكيف « هريغ ةنامأب ضري مل كلاملا نال ) :م يناثلا نامز هجول

 اذإ هنأ ريغ ) :م يناثلا نيمضت نيبو لوألا نيمضت نيب يأ :ش ( امهنيب ) :م كلاملا يأ :ش ( ريخيف

 هسفن كلم عدوأ هنأ رهظف نامضلاب هكلم هنأل يناثلا ىلع ) :م لوألا يأ :ش ( عجري مل لوألا نمض

 نم هقحل اب هيلع عجريف ) :م ظفحلاو ضبقلا يف :ش ( هل لماع هنأل لوألا ىلع عجر يناثلا نمض نإو

 . نامضلا وهو :ش ( ةدهعلا

 ضبق ) :م يناثلا عدوملا نأ يأ :ش ( هنأ ) :م - هللا همحر - ةفينح يبألو يأ :ش ( هلو ) :م
 يدعت الف هيأر روضحل هقرافي ملام نمضيال عفدلاب ):م لوألا عدوملا يآ :ش ( هنأل نيمأ دي نم لاما

 لوألا يأ :ش ( هقراف اذإف ) :م نيعمتجم اماد ام يناثلا عدوملاو لوألا عدوملا نم يأ :ش (امهنم

 ( يناثلا امأو ) :م مزتلملا ظفحلا هكرت ببسب يأ :ش ( كلذب هنمضيف مزتلملا ظفحلا كرت دقف) :م يناثلا

 هنم دجوي ملو ) :م نيمأ نم ضبقلا وهو :ش ( ىلوألا ةلاحلا ىلع رمتسمف ) :م يناثلا عدوملا يأ :ش

 مل هنأل ‹ نمضيال ثيح تكلهف :ش ( هريغ بوث هرجح يف تقلأ اذإ حيرلاك هنمضي الف عنص
 . ذخألاب يناثللو دعتم عفدلا درجمب لوألا نأل « بصاغلا عدوم فالخب عنص هنم دجوي

 دحاو لک نالجر اهاعداف فلآ هدي يف ناک امو ) :م : « ريغصلا عماجلا » يف يأ :ش ( لاق ) :م

 يأ :ش ( یبأو هایإ اهعدوأ هل ) :م فلألا يأ :ش ( اهنآ ) :م امهنم دحاو لک یعدا يأ :ش (امهنم

 . :ش ( امهنيب فلألاف امهل فلحب نأ ) :م ديلا بحاص عانتما

 (امهنيب ىرخأ فلا ) :م ديلا بحاص ىلع يأ :ش ( هيلعو ) :م امهل فلألاف خسنلا ضعب يفو

 فلأ يف ةفينح يبأ نع بوقعي نع دمحم :« عماجلا » يف ةلأسملا ةروصو . نيعدوملا نيب يأ :ش
 امهل فلحي نأ یبأف هایإ اهعدوأ هنأ يعدي امهنم دحاو لک نالجر اهاعدا لجر يدي يف مهرد

 . ىهتنا نيفصن امهنيب نوكيف ىرخأ املأ مرغيو امهنيب فلألا هذه نوكت لاق

 - هللا همحر - ىليل يبآ نبا لوق يفو ٤: ريغصلا عماجلا » حرش يف ثيللا وبأ هيقفلا لاقو

 . ىرخأ فلآ ىلع بجي الف ةدحاو املأ الإ ذخأي مل هنأل اهنيعب فلألا عفد الإ هيلع بجي ال
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 ثيدحلاب ركنملا ىلع فلحلا قحتسيف قدصلا اهلامتحال ةحيحص دحاو لك ىوعد نأ كلذ حرشو

 امهنيب عمجلا رذعتل زاج يضاقلا أدب امهيأبو « نيقحلا رياغتل دارفنالا ىلع دحاو لكل فلحيو

 امهدحأل فلح نإ مث . ليلا ةمهتل ًايفنو امهبلقل ًابييطت امهنيب عرقأ احاشت ولو « ةيولوألا مدعو
 دوجول هل يضقي يناثلل ينعأ لكن نإو ‹ ةجحلا مدعل امهل ءيش الف فلح نإف ‹ يناثلل فلحي

 نأل ‹ امهدحألرقأ اذإ ام فالخب لوكنلاب يضقي الو يناثلل فلحي لوألل لكن نإو . ةجحلا

 هرخؤي نأ زاجف ءاضقلا دنع ةجح ريصي امنإ لوكنلا امأ « هب يضقيف هسفنب ةبجوم ةجح رارقأإلا

 . ءاضقلا هجو فشكنيف يناثلل فلحيل

 قدصلا اهلامتحال ةحيحص دحاو لك ىوعد نأ ) :م روكذملا مكحلا يأ :ش ( كلذ حرشو ) :م

 ىلع نيميلاو يعدملا ىلع ةنيبلا » : مالسلا هيلع هلوق وهو :ش ( ثيدحلاب ركنملا ىلع فلحلا قحتسيف
 يعدي امهنم دحاو لك نأل :ش ( نيقحلا رياغعل دارفنالا ىلع دحاو لكل فلحيو ) :م “"“ ركنأ نم

 ولو) :م حجرملا مدعل :ش ( ةيولوألا مدعو امهنيب عمجلا رذعتل زاج يضاقلا أدب امهيأبو ) :م الأ

 :ش ( ليما ةمهتل اًيفنو امهبلقل اًييطت امهنيب عرقأ ) :م فلحلاب ةيادبلا يف اعزانت ول يأ :ش (احاشت

 . امهدحأ ىلإ يضاقلا ليم يأ

 نم ينعي :ش ( ةجحلا مدعل امهل ءيش الف فلح نإف يناثلل فلحي امهدحأل فلح نإ مث ) :م

 يأ :ش ( هل يضقي) :م لوألل فلح امدعب ينعي :ش ( يناشلل ينعأ لكن نإو ) :م نيعدملا ةهج

 ( لوكنلاب يضقي الو يناشلل فلحي لوألل لكن نإو ) :م لوكنلا يهو :ش ( ةجحلا دوجول) :م يناثلل

 ةموصخلا عطقنت الف فالحتسالاب تأدب كنأل لكن اغإ لوقي اجبر يناثلا نأل « لوألل ينعي :ش

 امهنم لوألل فلحي وأ امهنم لكل فلحي نأ امإ هنأل « هجوأ ةعبرأ ىلع ةلأسملا لصاحف

 لوألل فلح نإو . امهل ءيش ال امهل فلح نإفامهل لكني وأ ٠ سكعلاب وأ يناشلل لكنيو
 ءيش الو لوألل فلألاف يناثلل فلحو لوألل لكن نإو « هرارقإي وأ هلدب هل لوألاف يناثلل لكنو

 دحاو لكل بجوأ هلوكن نأل « امهنيب رخآ فلأ هيلعو امهنيب فلألاف امهل لكن نإو « يناشلل

 . هريغ هعم سيل فلألا لك امهنم

 ريصي امنإ لوكنلا امأ ‹ هب يضقيف هسفنب ةبجوم ةجح رارقإلا نأل ءامهدحأل رقأ اذإ ام فالخب ) :م

 نأ زاجف) :م هل قحلا تبشي مل لوألا لكن نيحف « ًالذاب وأ أرقم هلازنإب :ش ( ءاضقلا دنع ةجح

 امهل وأ ينافلا وأ لوألل فلألاب يضقي ال هنإف :ش ( ءاضقلا هجو فشكنيف يناثلل فلحيل هرخؤي

 فلألا ناك اًضيآ يناشلل لكن ولو « لوألل هلك فلألاو هل ءيش الف يناثلل فلح هنأل « اعيمج
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 ‹ ةجحلا يف امهئاوتسال باتكلا يف ركذ ام ىلع نيفصن امهنيب اهب يضقي ًاضيأ يناثلل لكن ولو

 هرارقإب وأ هلذيب امهنم دحاو لكل قحلا بجوأ هنأل « امهنيب ىرخأ ًافلأ مرغيو ةنيبلا اماقأ اذإ امك

 رخآلا قح فصنب امهنم دحاو لك قح فصن ًايضاق راص امهيلإ فرصلابو هقح يف ةجح كلذو

 » حرش يف -هللا همحر- يودزبلا يلع مامإلا ركذ « لكن نيح لوألل يضاقلا ىضق ولو .همرغيف
 قح لطبي ال لوألل ءاضقلا نأل امهنيب اهب يضقي لكن اذإو ‹ يناثلل فلحي هنأ « ريغصلا عماجلا

 همحر - فاصخلا ركذو يناثلا قح لطبي ال كلذ لكو « ةعرقلاب وأ هسفنب امإ همدقي هنأل « يناثلا

 ذفن امنإو « دبعلا يف ةلأسملا عضوو لوألل هؤاضق ذفني هنأ - هللا

 يضقي هنإف امهدحأل رارقإلا فالخب اذهو « ههجو رهظي ىتح ءاضقلا ىلع فقوتي كلذلف امهنيب

 . ءاضقلا ىلع فقوتي الف هسفنب ةبجوم ةجح هنأل هل رقملل فلألاب

 ‹ةجحلا يف امهئاوتسال باتكلا يف هركذ ام ىلع نيفصن امهنيب اهب يضقي اًضيأ يناثلل لكن ولو) :م

 نأل يأ :ش (هلذبب امهنم دحاو لكل قحلا بجوأ هنأل ء امهنيب ىرخأ اًقلأ مرغي و ةنيبلا اماقأ اذإ امك

 وأ ) :م هدنع لذب لوكنلا نأل - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع هلذبب امهل حلا بجوأ ركنملا عدوملا

 م لذبلا وأ رارقإلا يأ :ش ( كلذو ) :م امهدنع رارقإ لوكنلا نأل « امهدنع يأ :ش ( هرارقإب

 فلألا عدوملا فرصي يأ :ش ( امهيلإ فرصلابو ) :م ركنملا عدوملا قح يف يأ :ش ( هقح يف ةجح)

 مرغيف يأ :ش ( همرغيف رخآلا قح فصنب امهنم دحاو لك قح فصن اًيضاق راص) :م نييعدملا ىلإ
 سيل هنأ عم :ش ( لكن نيح لوألل يضاقلا ىضق ولو ) :م نافلأ ريصيف امهيلإ فرص يذلا فلألا

 . كلذ هل

 :ش (يناثلل فلحي هنأ“ ريغصلا عماجلا » حرش يف - هللا همحر - يودزبلا يلع مامإلا ركذ) :م

 فلأ مرغيو فلألاب :ش ( امهنيب اهب يضقي لكن اذإو ) :م يناثلا فلحيف هؤاضق ذفني ال هنأ دارأ

 :ش (همدقي ) :م يضاقلا نأل يأ :ش ( هنأل يناثلا قح لطبي ال لوألل ءاضقلا نأل ) :م امهنيب ىرخأ

 :ش (ةعرقلاب وأ ) :م كلذ بجوأ ليلدل ال هرايتخاب دارأ :ش (هسفنب امإ) :م فلحلل لوألا مدقي يأ

 قح لطبب ال) :م ةعرقلاب وأ هرايتخاب لوألا هيدقت نم يأ :ش ( كلذ لكو ) :م امهنيب عمجلا رذعتل

 يناثلل فلح اذإ هنأ ركذي مل يودزبلا يلع مامإلا نإ مث « هلعف هل سيل ام لعف هنأل :ش ( يناثلا

 نإو «لوألل هلوكنب يضقي فلح نإف « « ريغصلا عماجلا » حرش يف ثيللا وبأ هركذو همكح اذام

 . امهل هلوکنب يضقي اًضيأ هل لکن

 الو هل فلألا لك نوکي ينعي :ش ( لوألل هؤاضق ذفني هنأ - هللا همحر - فاصخلاركذو ) :م

 يف ناك نأب :ش ( دبعلا يف ةلاسملا ) :م - هللا همحر - فاصخلا يأ :ش ( عضوو) :م امهنیب نوکی

 م لوألا يضاقلا ءاضق يأ :ش ( ذفن اغإو ) :م هايإ هعدوآو هل هنآ دحاو لک نالجر هاعداف دبع هدي
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 مث « ةلالد رارقإ هنوكل رظنني الو لوألل يضقي لاق نم ءاملعلا نم نألو « داهتجالا لحم هتفداصمل

 ام هللاب هفلحي لهو « لوألل راص امدعب ديفي ال هلوكن نأل « يل دبعلا اذه ام يناثلل فلحي ال

 - دمحم دنع هفلحب نأ يغبن : لاق « هنم لقا الو اذكو اذ وهو هتميق الو دبعلا اذه كيلع اذهل
 ءاضقلاب عفدو ةعيدولاب رقآ اذإ عدوملا نأ ىلع ءانب -هللا همحر- فسوي يبأل ًافالخ -هللا همحر

 ء ةلأسملا كلت ةعيرف هذهو هل افالخ -هللا همحر- دمحم دنع هنمضي هريغ ىلإ

 ( رتب الو ) :م لوکنلاب يآ :ش ( لوالل يضقي لاق نم ءاململا نم نالو ء داهتجالا لحم هتفداصلل
 نيميلا نع هعانتما نأل :ش ( ةلالد رارقإ ) :م لوكنلا نوكل يأ :ش ( هنوكل) :م يضاقلا يآ :ش

 ينعي :ش ( يل دبعلا اذه ام ) :م يناثلا يعدملل يأ :ش ( يناثلل فلحب ال مث ) :م رارقإلا ىلع لدي

 راص ام دعب ديفي ال هلوکن نال ) :م هتمیق الو هیلإ مضي لب « يل دبعلا ظفل ىلع راصتقالاب هفلحي ال
 هنكي ال هنأل « ىناغلل هب هرارقإ ديفي الف لوألا قح هب تبثو لورألل هب رقأ ال هنأ دارأ :ش ( لوألل

 الو اذكو اذك وهو هتميق الو دبعلا اذه كيلع اذهل ام هللاب هفلحي لهو ) :م كلذ دعب يناثلا ىلإ هعفد

 همحر - دمحم دنع ) :م هجولا اذه ىلع :ش ( هفلحي نأ يغبني ) :م : فاصخلا يأ :ش ( لاق هنم لقأ

 عفدو ) :م ناسنإإل :ش ( ةعيدولاب رقأ اذإ عدوملا نأ ىلع ءانب - هللا همحر - فسوي يبأل اًمالخ -هللا

 رقأ ام نمضي يأ :ش ( - هللا همحر - دمحم دنع هنمضي ) :م هل رقما ريغ يأ :ش ( هريغ ىلإ ءاضقلاب

 اكرات راصف ذخألا ىلع هطلس دقف ناسنإلا هب رقآ ىتمف «ظفحلا مازتلاب رقأ هنأل ةعيدولا نم

 . ةقرسلا لعاف ىلع لد ول امك « نمضيف دقعلاب هيلع بجاولا ظفحلل

 انإو ٠ ءيش يناثلا ىلع تفي مل رارقإلا درجمب نأل « فسوي يبأل يأ :ش ( هل اًقالخ ) :م

 ناك اذإ اميف تملع امك فالخلا اذهو « نامضلل اًبجوم نوكي الف يضاقلا هاركإب عفدلاب توفلا

 يه لب « تأطخأ : لاق مث ناسنإل ةعيدولاب رقأ نأب ءاضق الب ناك اذإ امأو « ءاضقلاب عفدلا

 نمضيو لطاب كلذ دعب هعوجرو حيحص اهب هرارقإ نأل «لوألا ىلإ اهعفدي نأ هيلع ناك ءاذه
 اذهو « اهتميق نمضيف «لوألل اهب هرارقإل يناثلا ىلع اًكلهتسم راص هنأل اهتميق رخآلل
 ۰ . قافتالاب

 . ؟ ةيناثلا ةلأسملا ىلع ةمدقتملا ةلأسملا ءانب هجو ام : تلق نإف

 لوكنلاب اذكو « - هللا همحر - دمحم دنع نمض ةعيدولاب رارقإلابف رارقإ لوكنلا نأل :تلق

 يف ةدئاف الف لوكنلاب انه اذكو رارقإلاب ةمث نمضيال : فسوي يبأ دنعو . فيلحتلا يتأيف

 . فيلحتلا

 هئاضق دعب يناثلا عدوملا يضاقلا فيلحت نم اهانركذ يتلا ةلأسملا هذه يآ :ش ( هذهو) :م

 وبأ فلتخا يتلا ةلأسملا ينعي :ش ( ةلاسملا كلت ةعيرف ) :م هتميق الو دبعلا اذه كيلع اذهل ام لوألل
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 ىلإ ةراشإ ريغصتلاب لاق امنإو « همدعو نامضلا ىف اهيف - هللا امهمحر - دمحمو فسوي
 « - هللا امهمحر - دمحمو فسوي وبأ اهيف فلتخا يتلا ةلأسملا عورف ةرثكو ةلأسملا كلت راصتخا

 عفد ينعي « ليوطتلا يأ :ش ( ملعأ هللاو بانطإلا ضعب هيف عقو دقو ) :م : هلوقب كلذ ىلإ راشأو
 ‹ ثنؤم ةلأسم نأل اهيف لوقي نأ ىغبني ناكو ءلاملاب لجرلا رارقإ باب يف لصألا يف بانطإلا

 . تارابعلا يف نوحماستي ءاهقفلا نإف « احماست امإو روكذملا رابتعاب امإ ريكذتلا نكلو
 يردآالوامكدحأاهتعدوأ عدوملا لاق ولام ةلأسملا كلت تاعيرفت ةلمج نمو

 نع عانتمالا عدوملل سيلو امهنيب فلألاو « كلذ امهلف اهذخأ ىلع احلطصا اذإ نايعدملاف ءامكيأ
 .دحاو لكل فلحي هنإف هل فلألا نآ لك يعديو احلطصي مل نإو < امهيلإ فلألا ميلست

 امهاوعد عطق امهل فلح نإ مث ةدحاو نيب يفكي : - هللا امهمحر - دمحأو يعفاشلا لاقو

 فلألا ذخأ ىلع فالحتسالا اذهب احلطصي نأ امهل دمحم لوق يفو « فسوي يبأ لوق يف

 . امهنيب ىرخأ اًملأ نمضو امهنيب فلأب ىضق لكن ولو «امهنيب

 دنع امهنيب عرقي لب « ىرخأ اًقلأ نمضيال : - هللا امهمحر - دمحأو يعفاشلا دنعو

 فلاب ىضق رخآلل لكنو امهدحأل فلح نإو « - هللا همحر - يعفاشلا دنع احلطصي وأ دمحأ

 اهيعدي دحاو لك وأ « اذه وأ ءاذه فلآ يلع : لاق ولاذكو « هفلح يذلل عيبي الو لكن يذلل

 . ملعأ هللاو هوجولا هذه ىلع وهف
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 ةيراعلا باتك

 ًاعورد -مالسلاو ةالصلا هيلع- يبنلا راعتسا دقو : لاق ناسحإ عون هنأل ؛ ةزئاج ةيراعلا : لاق

 ناوفص نم

 (ةيراعلا باتك ) :م

 ديدشتلاو .فيفختلا اهباب يف زوجيو «ةنامأ امهنم الك نأ نيباتكلا نيب ةبسانملا هجو :ش
 اهنأك : يرهوجلا لاقو .ةراعإلا نم مسا ةراعلا ىلإ ةبسن يه ٠: برغم ا » يف لاق . حصفأ
 الك هنأل ءاذه ىلع هأطخ دقو «ةيراعلا لثم ةرامعلاو بيعو راع اهبلط نأل «راعلا ىلإ ةبوسنم

 لعج هنأكف «بوانتلا وهو رواعتلا نم ةقتشم يه :ليقو ‹بيرق نع ء يجي ام ىلع اهرشاب
 . ءاش ءيش يأ دادرتسالاب هيلإ ةبونلا دوعت نأ ىلع هكلم يف عافتنالا يف ةبون ريعملل

 الف نيعلا كالهتساب الإ اهب عفتني ال هنأل ءاًضرق نوزوملاو ليكم ا يف ةراعإلا تناك اذهلو

 مدق اغنإو ءاهلثم يف هيلإ ةبونلا دوعت اغنإو «ةقيقح ةيراع نوكيل نيعلا كلم يف هيلإ ةبونلا دوعت
 . هب هقفلا قلعت ةدشل اهريسفت ىلع زاوجلا نايب

 ازئاج نوکیف (ليبس نم نينسحملا ىلع ام  :ش ( ناسحإ عون هنأل ؛ ةزئاج ةيراعلا : لاق ) م

 . ةبجاو اهنأ يف موقل اًفالخ

 (ناوفص نم اعورد مالسلاو ةالصلا هيلع - يبنلا راعتسا دقو) م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 نع ةيمآ نب ناوفص نب ةيمأ نع عيفر نب زيزعلا دبع نع كيرش نع يئاسنلاو دواد وبأ جرخأ :ش

 :لاق «دمحم اي بصغأ : لاقف « نینح موي اعرد هنم راعتسا يبنلا نأ ةيمأ نبا ناوفص هيبأ

 . ٤ ةنومضم ةيراع لب

 عيفر نب زيزعلادبع نع كيرش قيرط نم « ٤۷( /۲) كردتسملا يف مكاحلاو « )۴١۹۲( دواد وبأ هاور : نسح (۱)

 . اعوفرم هيبأ نع ةيمأ نب ناوفص نب ةيمآ نع
 . ظفاحلا لاق امك لوبقم ناوفص نب ةيمأو ‹ فيعض وهو يضاقلا كيرش هيف : فيعض هدانسإو

 هجرخأو ملسم طرش ىلع حيحص :لاقو . سابع نبا نع ةمركع نع ءاذحلا دلاخ قيرط نم مكاحلا هجرخأو

 دلاخ نع هللا دبع نب دلاخ انث دحاولا دبع نب قاحسإ قيرط نم (۸۸ /1) يقهيبلاو « (۳۹ /۳) ينطقرادلا

 . كورتم وهو دحاولا دبع نب قاحسإ هيف ركنم هدانسإو . ءاذحلا

 ناوفص نب هللا دبع لآ نم سانآ نع عيفر نب زيزعلا دبع نع ريرج قتيرط نم )۲٥۹۳( دواد وب هجرحخآو

 نع ةكيلم يبآ نبا نع عيفر نب زيزعلا دبع نع عيبرلا نب سيق قيرط نم اًضيأ ينطقرادلا هجرخآو .اًعوفرم
 . اعوفرم ةيمأ نب ناوفص نب نمحرلا دبع

o 



 كلب عافتتالا ةحابإ يه : لوقي -هللا همحر- يخركلا ناكو . ضوع ريغب عفانلا كيلت يهو
 ‹ كيلمتلا حصي ال ةلاهجلا عمو « ةدملا برض اهيف طرتشي الو ةحابإلا ةظفلب دقعنت اهنأل ‹ ريغلا

 يهنلا اهيف لمعي كلذكو

 مث ‹«حيحص دهاش هل : لاقو هنع تكسو كردتسملا يف مكاحلاو هدنسم يف دمحأ هاورو

 ةيمأ نب ناوفص نم راعتسا ةي هللا لوسر نأ سابع نبا نع ةمركع نع ءاذحلا دلاخ نع هجرخأ

 اعردأ ةيمأ نب ناوفص نم راعتسا وأ « للي هللا لوسر اي :لاقف «ربيخ ةوزغ ىف اًحالسو اعردأ

 : لاقو « ( ةادؤم ةيراع معن » : لاق « ةادؤم ةيراعأ لوسر اي :لاقف « نینح ةوزغ يف اًحالسو

 انثدح هللا دبع نب قاحسإ نع يقهيبلا مث ينطقرادلا هجرخأو . ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح

 . هب ءاذحلا هللادېع نب دلاخ

 ىرخألا يفو «ةنومضم ةيراع لب : لاقامهدحأ ىف نأل «لاكشإ نيتياورلا ىف :تلق نإف

 ٠ . ةادؤم ةيراع لاق

 : لاق «ةنومضمو ةادؤم ىلإ ةمسقنم ةيراعلا نأ ىلع ليلد اذه : حيقنتلا بحاص لاق :تلق

 . بهذم وهو : لاق« ةنامأ يهف الإو ةنومضم تناك نامضلا طرش نإف «ريعملا ىلإ كلذ عجريو

 طرف اذإ الإ نمضيال : - هللا همحر - ةفينح وبأ لاقو . لاح لكب ةنومضم اهن هنعو

 انه اه اذهب فنصملا دوصقمو . ىلاعت هللا ءاش نإ بيرق نع هيف مالكلا ريرحت ءيجيسو «اهيف

 . بيرق نع هلوقيسف همدعو نامضلا يف اهمكح نايب امأو « طقف ةيراعلا زاوج تابثإ

 :ش ( ضوع ريغب ) :م هلوقو « اهريغو ةراجإلا لوانتي سنج :ش ( عفانملا كيلمت يهو) :م
 ريمضلا ركذ :ش ( ريغلا كلمب عافتنالا ةحابإ يه : لوقي - هللا همحر - يخركلا ناكو ) :م اهجرخي

 ةبقاعلاك ردصم امإ لصألا يف ةيراعلا نأ رابتعاب امإو « روكذملا رابتعاب امإ ةثنؤم ةيراعلا نوك عم
 يعفاشلا لاق هلوقب ثينأتلاو ريكذتلا هيف يوتسيامهنم لكو « ردصملل مسا وأ ةبذاكلاو

 : هجوآ ةعبرأب كلذ ىلع يخركلا لدتساو « - هللا امهمحر-دمحأو

 بوثلا اذه كل تحبأ : ريعملا لاق نإف :ش ( ةحابإلا ةظفلب دقعنت اهنأل) :م هلوق وه : لوألا

 . ةحابإلا ةظفلب دقعني ال كيلمتلاو « ةيراع نوكي ًالثم

 لمعي كلذكو ‹ كيلمتلا حصي ال ةلاهجلا عمو «ةدملا برض اهيف طرتشي الو ) :م هلوق وه : يناثلا

 نأل ءةمولعم عفانملا نوكت نأ يضقي كيلمتلاو ةدملا نايب ةيراعلا يف طرتشي ال يأ :ش ( يهنلا اهيف

 اكيلمت ناكف « ةيراعلا يف طرشب سيل وهو ةدملا برضب ملعيالو حصيال لوهجملا كيلمت

 .لوهجملل
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 يهو ةيرعلا نم ةيراعلا نإف < ‹«كيلمتلا نع ءىبني هنإ : لوقن نحنو . هريغ نم ةراجإإلا كلي الو

 كيلمتلا ةظفلب دقعنت اذهلو « ةيطعلا

 . عافتنالا نع رجأتسملا يهن كليب ال ريجألاك هكلم امل اكيلمت : ثلاثلا

 ام ةراجإ ريعتسملا كليب ال يأ :ش ( هريغ نم ةراجإلا كلم الو ) :م هلوقوه : عبارلا

 هكلمتل هرجأتساام رجؤي نأ رجأتسملل زوجي امك «كلذ هل زاج اًکیلمت ناک ولو «هراعتسا

 . عفانملا

 انركذ ام ريمضلا نم ريكذتلا هجو نوكي وأ « ةيراعلا داقعنا يأ :ش ( هنإ لوقن نحنو ) :م

 نوكي ةيطع ةيراعلا تناك اذإف :ش ( ةيطعلا يهو ةيرعلا نم ةيراعلا نإف « كيلمتلا نع ءىبني ) :م نآلا

 وأ ءارهش رادلا هذه عفانم كتكلم : لوقي نأ لشم :ش ( كيلمعلا ةظفلب دقمست اذهلو ) :م اکیلمت

 .« طوسبملا » يف ذ هرکذ « ًرهش اذه يراد ىنکس كل تلعج

 هنأل ةشقانم ةيرعلا نم ةيراعلا نإف : هلوق ىفو .اًكيلع نوكي كيلمعلا ةظفلب تدقعنا اذإر

 اذهلو «يواو فوجأ ةيراعلا نإف « كلذك سيلو يزارتألا لاق امك ةيرعلا نم ةقتشم ةقتشم اهنأ دارأ

 يف ةغللا لهأ هركذ كلذلف همال يف ةلعلا فرصو صقان ةيرعلاو « روع باب يف ةغللا لهأ هركذ

 نوكب نأ بسانتلا نم دارملاو ىنعم او ظفللا يف اًبسانت نيظفللا نيب دجت نأ قاقتشالاو «روع باب

 . ورعو روع نيب قاقتشالاو برضلا نم قتشم هنإف « برضك بيترتلاو فورحلا يف

 الإ هيف طرتشي الف ريبكلا قاقتشالا امأو ءريغصلا قاقتشالا يف هتركذ يذلا اذه : تلق نإف

 . بذجلا نم ذبجك بيترتلا نود ظفللا يف بسانتلا

 ‹ ظفللا يف ابسانت امهنيب نأ انملس نئلو « ريغصلا وه قلطأ ثيح قاقتشالا نم دارملا :تلق

 ىلع لدت ةيراعلا ةدام نإف « ىنعملا يف ةبسانم ا مدعل اًسضيأ اًريبك اًقاقتشا امهنيب نأ ملسن ال نكلو

 هب تمهل اذإ ورع تورع : لاقي « نايتإلاو ماهلإلا ىلع لدت ةيراعلا ةدامو « لوادتلا وأ بوانتلا

 ةيراعلا ىنعم نأ دارأ نإو « هاشغت يأ هيرتعتو «فايضألا هورعت نألف «رورعم وهف اًبلاط هتيتأو

 ةيرعلا نأل « ةداملا لصأ يف يناعملا فالتخا نم كل نيبن ال كلذك سيلف ةيرعلا ىنعم نم ذوخأم

 ىنعم اذهو ءاهيتأي يأ جاتحملا اهدوعيف جاتحم لجرل اًماع اهرمث اهبحاص لعجي ةلخنلا يه

 . ةيطعلا

 اهيف ناك ال نكلو «ةخللا بسحب اًريسفت سيل ةيطعلا يهو : هلوقب اهايإ فنصملا ريسفتو

 اهنأل « ءاهلا اهيف تلخدأ انإو «ةلوعفم ىنعج ةليعف يهو ةيطعلا اهيلع قلطأ ءاطعلاو ذحألا

 ةلخنلا اهل تفضأ اذإ كنآ ىرت الأ « ةليكألاو ةحيطنلا لشم ءامسألا دادع يف تراصف تدرفأ

 ركذملا هيف يوتسي لوعفملا ىنعمب ناك اذإ ليعفلا نأل «ءاهلا ىلإ جاتحي الف يرع ةلخن : هل لوقت
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 ‹ نيعونلا لبقت نايعألا مث « ضوعريغبو ضوعب ناعون كيلمتلاو . نايعألاك كلملل ةلباق عفانملاو

 ةراجإلا يف امك كيلمتلل تريعتسا ةحابإلا ةظفلو ةجاحلا عفد امهنيب عماجلاو ‹ عفانملا كلكف

 نوكت الف ‹ موزللا مدعل ةعزانملا ىلإ يضفت ال ةلاهحلاو ‹ كيلمت يهو ةحابإلا ةظفلب دقعنت اهنإف

 ‹ةرئاض

 نأل « كلذك سيلف ةيرعلا مكحك ةيراعلا مكح نأ دارأ نإو . ىلوأو لصأ ركذملاو « ثنؤملاو
 . كلذ هل سيل يرعلاو ءاش ىتم ةيراعلا يف عجري نأ هل ريعملا

 عفانملا : لاقي نأ هريدقت ردقم لاؤس نع باوج اذه :ش ( نايعالاك كلملل ةلباق عفانلاو) :م
 ضوعب ناعون كيلمتلاو) :م هلوق كلذ ىلع ىنب مث هب باجأف « كيلمتلا لبقت الف يفتني ال ضارعأ

 عيبلاك ضوعب نيعلا كيلمت يآ :ش ( نيعونلا لبقت نايعألا مث) :م هيف عازن ال اذهو :ش (ضوع ريغبو
 ‹ ةراجإللاك ضوعب نيعونلا لبقت :ش (عفانملا كلذكف) :م ةقدصلاو ةبهلاك ضوع ريغب اهكيلقتو

 عفد عفانملاو نايعألا نيب عماجلا يأ :ش ( ةجاحلا عقد امهنيب عماجلاو) :م ةيراعلاك ضوع ريخبو
 كلذكف « نايعألا يف كيلمتلا عون ىلإ نوجاتحم مهنآ امكف « كيلمتلا عون ىلإ سانلا ةجاح
 . عفانملا يف كلذ ىلإ نوجاتحم

 عماجل اب ايش فرع اذإ فرعملا نأل « هلبقت ال يهو تافيرعتلا يف لالدتسا اذه نإ: ليق امو
 نإ ضقنلا نع باجي عنام وأ عماج ريغ هنوكب ضقن نإو «كلذف ضقنلا نم ملس نإف عفانملاو
 ريغ وهو تاعوضوملا ىف سايق اذه نإف اًضيأو تاقيدصتلا يف نوكي هنألف لالدتسالا امأو «نكمأ

 . هريظن وه عرف ىلإ هنيعب صنلاب تباثلا يعرشلا مكحلا ةيدعت سايقلا طرش نم نأل « حيحص
 طرش نم اًضيأو . هقفلا لوصأ هعضومو « يعرش مكحب تسيل تاعوضوملاو هيف صن الو
 هباوجف « نايعألا ريظن تسيل عفانملاو «هريظن عرف ىلإ اًيدعتم يعرشلا مكحلا نوكي ن سايقلا
 ىلع لالدتسالل ال ةبسانملا نايبلف ركذ امف اًيظفل ناك نإف «يمسر وأ يظفل امإ فيرعتلا اذه نأ
 دقع اهنأب ةيراعلا فرع ول نكلو «راعلا اهب فرعي صاوخب نايب ركذ امف اًيمسر ناك نإو كلذ
 . كوكشلا نم ملسي اهمكح باتكلا يف روكذملا لعجو ضوع ريغب عفانملا ىلع

 ظفلب دقعنت اهنإ يخركلا لوق نع باوج اذه :ش ( كيلمتلل تريعتسا ةحابإلا ةظفلو) :م

 يأ :ش (كيلمت يهو ةحابإلا ةظفلب دقعنت اهنإف ةراجإلا يف امك) :م زاجم هنأ كلذ هجوو « ةحابإلا
 ال ةلاهجلا عمو : هلوق نع باوج اذه :ش ( ةعزانملا ىلإ يضفت ال ةلاهجلاو) :م كيل اهن لاح لاو
 مدعل) :م كلذك تسيل هذهو «عازنلا ىلإ ةيضفملا يه ةعناملا ةلاهجلا نأ ههجوو « كيلمتلا حصي
 يأ :ش (نوكت الف) :م ةمزال ريغ اهنوكل ةعاس لك يف دقعلا خسفي نأ هل ريعملا نأل :ش ( موزللا
 تقلعتو ةضواعم دقع اهنأل ةراجإلا فالخب «عازنلا ىلإ ةيضفم ينعي :ش (ةرئاض) :م ةلاهجلا

 . عازتلا ىلإ اهيف ةلاهج لا يضفتف اهب موزللا ةفص
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 الف ليصحتلا نع عنم يهنلاو ‹ ةلاهج ال كلذ دنعو « عافتنالا وهو ضبقلاب تبث اغنإ كلم ا نألو

 ىلاعت هللا ءاش نإ هركذن ام ىلع ررضلا ةدايز عفدل ةراجإلا كلم الو « هكلم ىلع عفانملا لصحتي

 كتحنمو ‹ هيف لمعتسم هنأل ضرألا هذه كتمعطأو « هيف حيرص هنأل كترعأ هلوقب حصتو: لاق .

 ةبهلا هب دري مل اذإ ةبادلا هذه ىلع كتلمحو « بوثلا اذه

 م اهضبقب تبثي ةيراعلا يف كلملا يأ «رخآ هجو اذه :ش ( ضبقلاب تبي اغنإ كلما نألو) :م

 ‹«مولعم ضبقلا دنع نأل :ش ( ةلاهج ال ):م ضبقلا دنع يأ :ش ( كلذ دنعو « عافتنالا وهو)

 اهيف طرتشي ال ةراجإلا يف ةيمستلاب ةعفنملا تملع ول اذهو « ةعزانملا ىلإ ىضفت ال هلبق ةلاهحل اف

 ‹ هلوق نع باوج اذه :ش ( ليصحتلا نع عنم يهنلاو ) :م ةطايخلاو غبصملا يف امك ةدملا برض

 . يهنلا هيف لمعي كلذكو

 عني يهنلاب هنإ ثيح نم كيلمت ةيراعلا يف سيل هنأ رابتعاب سيل يهنلا لمع نأ ههجوو

 دادرتسالاو عوجرلا ليلد هنوكل :ش ( هكلم ىلع عفانملا لصحتي الف ) :م كلمتلا قحب ريعتسملا

 . هتوبث دعب كلم لا لاطبإل

 ال اغنإ ينعي «هريغ نم ةراجإلا كلي الف : هلوق نع باوج :ش ( ةراجإلاب كلمي الو ) :م

 دادرتسالا نم نکمتی هجو ىلع اهکلم هنآل «ريعملاب يأ :ش ( ررضلا ةدايز عفدل ) :م ةراجإلا كلي

 ( ىلاعت هللا ءاش نإ هرکذن ام ىلع ) :م دادرتسالا نم نكمتي مل هنم ةراج إلا تحص ولف ءاش یتم

 . هراعتسا ام رجوي نأ ريعتسملل سیلو : هلوق دنع هب دارأ :ش

 يف ةقيقح يأ :ش ( هيف حيرص هنأل كترعأ : هلوقب حصتو ) :م يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ‹ ةعفنملا كيلمت يف زاجم هنأ دارأ :ش ( هيف لمعتسم هنأل ضرألا هذه كتمعطأو ) :م ةيراعلا دقع

 هنيع معطي ال ام ىلإ فيضأ نإو هنيع كيلمت هب داري هنيع معطي ام ىلإ فيضأ اذإ ماعطلا نأل
 . لاحلا ىلع لحملا مسال اًقالطإ اهتلغ لكأ هب داري ضرألاك

 زاجم هنأل حيرص وهف زاجم هنأ لمعتسم : هلوقب دارأ اذإ هنأل رظن هترابع يف : ليق

 . نيترابعلا نيب ادإ قرف الف لوصألا يف فرع امك حيرص فراعتملا زاجملاو «فراعتم

 يناثلا ىلإ راشأف « ازاجم رخآلاو « ةقيقح امهدحأ نكل حيرص امهيلك : ناب بيجأو

 . ةقيقح رخآلا نأ ملعيل ازاجم يأ « لمعتسم : هلوقب

 يهو : ةحنملا هنمو ‹ ىطعأ هانعم حنم نأل « كتيطعأ يأ :ش ( بولا اذه كتحنمو ) :م

 يف ليق ىتح رثك مث ءاهرد بهذ اذإ اهدري مث اهنبل برشيل لجرلا لجرلا اهيطعي ةاشلا وأ ةقانلا

 ينعأ اذه : هلوقب يأ :ش ( ةبهلا هب دري مل اذإ ةبادلا هذه ىلع كتلمحو ) :م حنم اًنيش ىطعأ نم لك

 .بوثلا اذه كتحنم : هلوقو « ةبادلا هذه ىلع كتلمح
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 كتمدخأو : لاق . زوجت عفانملا كيلمت ىلع لمحت ةبهلا هتدارإ مدع دنعو « نيعلا كيلمتل امهنأل
 كل يرادو « كل اهانکس هانعم نأل ینکس كل يرادو « همادختسا يف هل نذآ هنأل دبعلا اذه

 لمتحی هنأل كل هلوقل اریسفت ینکس هلوق لعجو . هرمع ةدم هل اهانکس لعج هنأل ینکس يرمع

 هرخآ ةلالدب هيلع لمحف عفانملا كيلمت

 نأب باجأ مث «ليلعتلا ليلدب امهب دري مل اذإ لوقي نأ يغبني ناك : نيدلا ظفاح خيشلا لاق
 رخآلاو بوثلااذه كتحنمو هلوق : امهدحأ : نائيش روكذملا : تلق . روكذملا ىلإ عجري ريمضلا

 ةبادلا هذه ىلع كتلمحو بولا اذه كتحنم هلوق نأل يأ :ش ( امهنأل ) :م ةبادلا هذه ىلع كتلمح

 :ش ( زوجت عفانملا كيلمت ىلع لمحت ةبهلا هتدارإ مدع دنعو ) :م ةقيقح ينعي :ش ( نرعلا كيلمتل ) :م
 . ماعلا فرعلا ثيح نم ازاجم يآ

 : نيهجو نم ًاضيأ انه نيدلا ظفاح لكشتساو

 يف ركذ مث « ةعفنملا كيلمتل ازاجمو « نيعلا كيلمتل ةقيقح نيظفللا نيذه لعج هنأ : لوألا
 لمحلا نأب للعو . ةبهلا نالمحلاب ىون اذإ ةبادلا هذه ىلع كتلمحو اهظافلأ نايب يف ةبهلا باتك

 . رهاظ ضقانت اذهو « ةبهلا لمتحي هنكل ةيراع نوكيف ةقيقح باكرإلا وه

 ةدارإ مدع دنعف مهدنع ةين الب ظفللاب دارت ةقيقحلاو ةقيقح كيلمتلا ناك امل امهنآ : يناثلاو

 . ةبهلا ىلع لب ةعفنملا كيلمت ىلع لمحي ال ةبهلا

 نكلو «ةغل باكرإلا ىلع لدي ال كتلمح ظفل نإ « معن : هلوقب باوجل اب يزارتألا ىدحتو
 لاق ءاًضيأ ةيراعلل لمعتسيو كيلمتلا داريو « االف ريمألا لمح : لاقي ءاًفرع كيلمتلا ىلع لدي

 مل نإو «ىون امك ناك ةبهلا وأ ةيراعلا ىون اذإف « مهبكرتل يأ € مهلمحتل كوتأ ام اذإ# : ىلاعت

 . اهب نقيتملا ءابنإل ةيراع ناك اًئيش وني

 لام - هللا همحر - فنصملا نأ ىلع لدي هنأ ىلع ىناثلا لاكشتسالا نع باوج اذه :تلق
 ةدعاق فالح اذهو ءةعفنملا كيلمت وهو نيلامتحالا ىلوأ ىلع ظفللا لمحي تدقف ال ةينلا ىلإ
 .لوصألا

 يرادو) :م ةيراع نوكي كلذو :ش ( همادختسا يف هل نذأ هنال٬ دبعلا اذه كتمدخاأو : لاق ) :م

 يرمع كل يرادو) :م ءةيراع نوكي اذه هانعم ناك اذإف :ش ( كل اهانكس هانعم نأل «ىنكس كل

 بوصنم هنأل :ش ( كل : هلوقل اريسفت . ىنكس هلوق لعجو « هرمع ةدم هل اهانكس لعج هنأل « ینکس

 امك :ش ( عفانملا كيلمت لمتحي ) :م كل : هلوق نأل يأ :ش ( هنأل ) :م كل هلوق نم زييمتلا ىلع
 م عفانملا كيلمت ىلع يأ :ش ( هيلع لمحف) :م ةعفنملا تنقيت هزيم اذإف « نيعلا كيلمت لمتحي

 . ةيراعلا يف ىنكس هنأل «مكحلملا ىلع لمتحملا لمح اذهو «مالكلا رخآ يأ :ش (هرخآ ةلالدب)

14۰ 



 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ءاش ىتم ةيراعلا يف عجري نأ ريعمللو : لاق
 ةدودرم ةحنملا» :

 ( ةادؤم ةيراعلاو

ل سس
 

 تئاک ءاوسف :ش ( ءاش تمم ةيراعلا يف عجري نأ ريعمللو ) :م يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 نوكيف تقولا يضم لبق ةتقوملا يف عوجرلا زوجيال : كلام لاقو . ةتقؤم وأ ةقلطم ةيراعلا

 وآ اموي يثرح يف كروث وأ كمالغب ينعأ : لاق اذإ : « رهاوجلا» يفو . ةراجإلاك هدنع اهمكح

همكحف ليبقلا اذه نم ناك ام لكو « ةراجإللا مكح ىلإ عجري لب ‹ ةيراعب سيلف نيموي
 مكح 

 . داسفلاو ةحصلا يف ةراجإلا

 هج رخآ ثيدحلا اذه :ش “'( « ةادؤم ةيراعلاو ةدودرم ةحنملا » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ) :م

 ؛ ةادؤم ةيراعلا» : لاق نأ ىلإ « ثراول ةيصو الف هقح قح يذ لك ىطعأ هللا نإ ١ : لوقي ةي هللا

 . نسح ثيدح : يذمرتلا لاقو . « ةدودرم ةحنملاو

 ثيرح نب متاح انربخأ ينارهبلا حيلم نب حارجلا نع هحيحص يف نابح نبا هجرخأو

 . (ةدودرم ةحنملاو ةادؤم ةيراعلا ›: للك هللا لوسر لاق : لوقي ةمامأ ابأ تعمس ءاطلا

 ٠ رمع نبا هللا دبع ةباحصلا نم اًضيآ ثيدحلا اذه ىورو « همجعم يف يناربطلا هجرخأو

 . - مهنع هللا يضر - سنآو « سابع نب هللا دبعو

 ديز نع رمع نب هللا دبع انثدح : « هدنسم » يف رازبلا هجرخأف « رمع نب هللا دبع ثيدح امأ

 ليعامسإ نع «لماكلا » يف يدع نبا هجرخأف - امهنع هللا ىضر - سابع نبا ثيدح امآو

 نب ديعس نع سطفألا ملاس نع يروثلا نايفس انربخأ لصوملا يضاق ينوكسلا دايز يبأ نبا

علاو «يضقم نيدلاو « مراغ ميعزلا » : لاق ةَ يبنلا نع سابع نبا نع ريبج
 ةحنم او « ةادؤم ةيرا

 . هيلع عباتي ال هيوري ام ةماعو ثيدحلا ركنم هنإ : لاقو . اذه ليعامسإب هلعأو « ةدودرم

 . ةلافكلا يف هانركذ دقو « نييماشلا دنسم » يف يناربطلا هج رخأف سنأ ثيدح امأو

 بجي يأ ةدودرم : هلوق . بيرق نع اهانرسف دقو «نونلا نوكسو ميملا رسكب ةحنم ا : هلوق

 هيفو ةصاخ ةيراع ةحنملا نأ تفرع ال صيصختلا دعب ميمعت هيفو رهاظ هب لالدتسالا هجو . اهدر

 ليعامسإ قيرط نم ةادؤم ةيراعلا نأ يف ءاج ام باب - عويبلا يف يذمرتلاو « )۳٣۹۵( دواد وب هاور : حیحص (۱)

 . حيحص هدانسإو . ةمامآ يبأ نع ملسم نب ليبحرش نع شايع نبا

 . ثيدحلا ركنم : هيف لاق هنإف « ينوکسلا دايز نب لیعامسإب هلعأو ٤ ۰۲۹۳ /۱) لماکلا يف يدع نبا هاورو
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 ضبقلا هب لصتي مل دجوي مل اميف كيلمتلاف « اهثودح بسح ىلع ًائيشف ئيش كلمت عفانملا نأل
 نمضي مل دعت ريغ نم تكله نإ ةنامآ ةيراعلاو : لاق . هنع عوجرلا حصيف

 . درلا قحتسم ةيراعلا نأ يف ةخلابم ةدايز

 ییا بلس م درب مای قیاس :هتودح بسس ا د تی كلت عانا

 هلام نع يأ :ش ( هنع عوجرلا حصيف ) :م ضبقلا اهيف روصتي ال ثدحت مل يتلا عفانملا نأل :ش
 . دوجوملا يف الإ نوكي ال كيلمتلا نأل « دوجوملا

 يفو :ش ( نمضي مل دعت ريغ نم تكله نإ ةنامأ ةيراعلاو ) :م يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م
 الب نامضلا بجوي يدعتلاب اهكاله نأل دعت ريغ نم : هلوقب ديقو . اهنمضي مل : خسنلا ضعب
 لاقو « ةفحتلا يف اذك « هيف نوفلتخم خياشملاف ؟ حصي له ةبادلا يف نامضلا طرش ولو . فالخ
 ال : لاق « هل نماض انأف عاض نإف « كبوث ينرعأ : رخآل لاق لجر : ىواتفلا ةصالحخ يف

 . ىقتنملا نع هلقنو « نمضي

 : لاق ثیح ‹ليصفت هبهذم يف : تلق . كلام لاق انلوقبو : -هللا همحر- يكاكلا لاقو

 . یلخیال امیف نمضي الو « هکاله یلخی امیف نمضي
 ‹ ناويحلاو عابرلاك ىفخي داكيالو هكاله رهظي عون : ناعون ةيراعلا : رهاوجلا » يفو

 . هلوقب الإ كلذ ملعي مل نإو «هبذك رهظي مل ام هكاله يف ريعتسملا لوق لبقي عونلا اذهف

 ام كاله يف ريعتسملا لوق لبقي عونلااذهو « هيلع باعيو « هكاله ىفخي : يناثلا عونلاو

 ةنيب مقت مل
 ةقدص بوثلا يف سوسلاك هببس ريغم هنأ ملع ام كلذكو « هيف هيلع نامض الف تماق نإف

 : قاحسإ وبأ لاقف « اداسف دارأ الو هعاضأ ام هنآ هنييب عم - هللا همحر - دمحم باتك يف هيف
 يف افلاخو «لورألا عونلا يف مكحلا دبعو بهشأ قفاوو «بوثلا ضرقي اذه ىلع رأفلا كلذكو
 ال مأ هكالهب ةنيب تماق ريدقت لك ىلع ريعتسملا ىلع نومضم هنآ ايأرف يناثلا

 : اًضيأ - هللا همحر - يكاكلا لاق . نمضيال هنأ حيحصلاو : دمحم وبأ يضاقلا لاقو

 يعخنلاو نسحلاو دوعسم نباو يلع لوق نامضلا مدع ينعي - هنع هللا يضر - يلع لوق وهو
 «ميهاربإو ةمربش يبأ نباو يعازوألاو حيرشو زيزعلا دبع نب رمعو « يروثلاو يبعشلاو
 . ةفوكلاب ةنس نينامث كلذب حيرش ىضقو

 ىلعألا دبع نع ليئارسإ نع قازرلا دبع نع يدامرلا نع « هرصتخم » يف يخركلا ثدحو
 نأ الإ فورعما وه اإ« ةيراعلا نمضي ال : لاق - هنع هللا يضر- اًيلع نأ ةيفتحلا نب دمحم نع
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 نذإللاو ء«هنمضيف قاقحتسا نع ال هسفنل هریغ لام ضبق هنأل نمضي :-هللا همحر- يعفاشلا لاقو

 موس ىلع ضوبقملاك راصو ‹ درلا بجاو ناك اذهلو « هءارو اميف رهظي الف عافتنالا ةرورض تبث

 ءارشلا

urt N IL mu 

 ةلزنمب ةيراعلا : لاق - هنع هللا يضر - باطخلا نب رمع ىلإ هدانسإب اًضيأ ثدحو « فلاحت

 ىدعتي نأ الإ « اهبحاص نمضي ال ةعيدولا .

 نع هب زرتحا :ش ( هسفنل هريغ لام ضبق هنأل نمضي : -هللا همحر -يعفاشلا لاقو ) :م

 نع ال يآ :ش ( قاقحتسا نعال ):م هسفن ةعفنمل ال عدوملا لجأل اهيف عدوملا ضبق نأل «ةعيدولاا

قي هنإف رجأتسملا نع هب زرتحاو « هاضر نودب رخآلا دصقني ال ثيحب ضبق باجيتسا
 ضب

 ناك اذإ يآ :ش ( هنمضيف ) :م هاضر نودب ةدملا ىضم لبق ضقنلا كلاملل سيل هل قحا رجأتسملا

 :ش ( عافتنالا ةرورض تبث نذإلاو ):م روكذملا رابتعاب ريمضلا ريكذتو « ةيراعلا نمضي كلذك

 . نامضلا بجوي ال هلثمو « هنذإب ضبق : لاقي نآ هریدقت ردقم لاؤس نع باوج اذه

 ‹ اهردقب ردقي ةرورضلاب تبافلاو « عافتنالا ةرورض تبشي نذإلا نأ : باوجلا ريرحتو

 . لامعتسالا ةلاح ةرورضلاو

 ءارو اميف نذإلا رهظي الف يأ :ش ( هءارو اميف رهظي الف ) :م :هلوق ىلعم وهو «ةرورضلا

 . روكذملا رابتعاب ريمضلا ريكذتو « ةرورضلا

 درلا ةنؤم نأ دارأ :ش ( درلا بجاو ناك ) :م ايرورض نذإلا نوكلو يأ :ش ( اذهلو ) :م

 ناك نإو هنإف :ش ( ءارشلا موس ىلع ضوبقلاك راصو ) :م بصغلا يف امك ريعتسملا ىلع ةبجاو

 لاق هلوقبو ءاذه اذكف ‹ نمض كله اذإ قاقحتسا نع ال هسفنل هريغ لام ضبق ناك ال نكل نذإب

 . قاحسإو ءاطعو ةريره يبأو سابع نبا لوق وهو دمحأ

 : ةعيبر لاقو » الف الإو نمض اهنامض طرش نإ : يربنعلا نسحلا نب هللا دبعو ةداتق لاقو

 ةفآب تفلت ءاوس اهنمض ريعتسملا دي يف نيعلا تفلت اذإ : ةضورلا يفو « ةنومضم يراوعلا لك

 . ةنومضم تناكو طرشلا يقب ةنامأ نوكي نأ طرشب راعأ ولو <« فيعض وهو يدعتلاب

 اهورح فلت نإو ‹ نامضلا طقس اهنامض ىقب طرش نإ : ةلبانحلا « يواح » ىفو

 مل تفلتف باوثلل هتباد اعطقنم بكرأ نإو نيهجولا حصأ يف نمضي مل ةقشم لمحك هلامعتساب
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 مل ضبقلاو اهتحابإل وأ ضوع ريغب عفانملا كيلمتل هنأل ‹ نامضلا مازتلا نع ئبني ال ظفللا نأ انلو
 عقب ملف عافتنالل الإ هضبق ام وهف عافتنالا لجأل تبث نِإو نذإلاو « هيف انوذام هنوکل ًایدعت عقي

 ضوبقملاو «ضبقلا ضقنل الءريعتسملا ىلع اهنإف ‹ راعتسملا ةقفنك ةنؤم درلا بجو اغنإو « ابدعت
 هعضوم يف فرع ام ىلع دقعلا مكح هل دقعلا يف ذخألا نأل  دقعلاب نومضم ءارشلا موس ىلع

e _ 
 س

 ضبقلاب وأ دقعلاب بجي نأ امإ نامضلا نأل :ش ( نامضلا مازتلا نع ئبني ال ظفللا نأ انلو ) :م
 ىبني ال ةيراعلا هب دقعنت يذلا ظفللا نألف دقعلا ام ءهل بج ومب كلذ نم ءيش سيلو نذإلاب وأ
 ىلع عفانملا ةحابإل وأ يأ :ش ( اهتحابإل وأ ضوع ريغب عفانملا كيلمتل هنأل ) :م نامضلا مازتلا نع
 ىتح ريغلا كلم ضرعتيال اهتحابإلو داهتجاب وأ عفانملا كلمتل عضو امو نيلوقلا فالتحخا

 نذإلاو : هلوق نع باوج اذه :ش ( عافتنالا لجأل تبث نإو نذإلاو ) م اًيدعت عقواذإ نامضلا
 ةرورضل الإ نكي مل نذإلا نأ انملس ينعي بجوملاب لوقلا هريرقتو « عافتنالا ةرورض تبثي
 . هنودب نامض الف :ش ( اًيدعت عقي ملف « عافتنالل الإ هضبق ام وهف ) :م عافتنالا

 نأ هريرقت « درلا بجاو ناكاذهو : هلوق نع باوج اذه :ش ( ةنؤم درلا بجو امنإو ) :م

 ةقفنك) :م ريعتسملل لصاحلا ضبقلا ةنؤل بجاو هنأل « نومضم هنآ ىلع لديال درلا بوجو

 بج ويف قاقحتسا نع ال ضبقلا نأ ىلع لديل :ش ( ضبقلا ضقنل ال ريعتسملا ىلع اهنإف « راعتسملا
 بج وي ملاذإف ءنذإ الب هنوكل ضبقلا ضقنل بجاو هيف درلا نإف « بصغلا فالخب « نامضلا

 ىلع ضوبقملا ىلع راصو : هلوق نع باوج اذه :ش (نومضم ءارشلا موس ىلع ضوبقملاو ) :م

 نأل دقعلاب) :م هلوق ىنعم وهو « دقعلاب لب ضبقلاب نومضمب سيل هنأ هريرقت «ءارشلا موس

 . نامضلا بجوي وهو «دقعلاب ذوخأملاك راصف :ش ( دقعلا مكح هل دقعلا يف ذخألا

 . انهاهدقعال نكلو « دقعلا يف ذخألا نأ انملس : ليق نإق

 نع سانلا لاومأل ةنايص ريرقت ادوجوم لعج ةقيقح اًمودعم ناك نإو دقعلا نآب : بيجا

 «هيلإ ةليسو ءارشلا موس ىلع ضوبقملا نأو ءاتاجم هكلم جورخب ضري مل كلاما ذإ «عايضلا
 امنإو الماك ًالثم اهنوكل ةميقلا وه دوقعلا نامض يف لصألا نأ الإ « هل ارظن ةقيقحلا ماقم ميقأف
 . لصألا ىلإ ريص دجوي مل اذإو  ةقيقح دقعلا بوجو دنع نملا ىلإ راصي

 باتك : ليقو « فالخلا ةقيرط خسن هب ديري : ليق :ش ( هعضوم يف فرع ام ىلع ) :م
 هب لتاقيل اًحالس لجر نم راعتسا لجر : هيفاك » يف مكاحلا لاقو .« طوسبملا » نم تاراجإلا
 كله هنأل هيلع نامض ال : لاق « رسكنا ذئنيحف نهرلاب نعط وأ نيفصن عطقناف فيسلاب برضف
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 مامحلا عاضق لمعتساو مامحلا لخد لجر :« يجلاولولا ىواتف » يفو . هيف نوذأم لمع نم

 هنأل ‹ هيلع نامض ال رسكناو طقس برشيل عاقفلا روك اذإ اذكو « هيلع نامض ال ترسكناف

 . هدي يف ةيراع

 ‹ همامتب باتكلا لوأ يف رم دقو ( ةنومضم ةيراع لب ١ : 4ئ هلوق يف لوقتام : تلق نإف

 سيقو كيرش نع يذمرتلا هجرخآ . « كناخ نم نخت الو كنمتئا نم ىلإ ةنامألا دأ ١ : ب هلوقو

 دا هنأ - هنع هللا يضر - ةريره يبأ نع حلاص يبآ نع نيصح يبأ نع عيبرلا نبا

 ثيدح نم يقهيبلا هجرخأ "“ هيدؤت ىتح تذخا ام ديلا ىلع ١ : ل هلوقو « ثيدحلا . . . :لاق
 نامض الف كنيمآ وه : لاقف «هثيدح يسن نسحلا نإ مث : لاق ب هنع ةرمس نع نسحلا نع ةداتق

 . هيلع

 اذهلو ء«رظن نع ولخت ال ههوجو عيمجو ءاًنتمو ادنس بارطضا هيف لوألا ثيدحلا : تلق

 ىلع مث « ةيراعلا نيمضت يف يدنع هيف ةجح الو ريثك هيف بارطضالا : « ةمتتلا » بحاص لاق

 ديري نأ لمتحيو «كيلإ اهيدؤي ىتح : هلوق ليلدب كيلع دارملا ةةومضم : هلوق ةحص ريدقت
 . ةيفنحلل ةياور يف ةنومضم نامضلا طرتشي ةيراعلاو نامضلا طارتشا

 مظعاف يلسر كنتأ اذإ ١ : ةَ هللا لوسر لاق : لاق ةيمأ نب ىلعي نع يئاسنلا جرخآو

 ۰ . ( ارفغم نیٹالٹو اعرد نیڻالٹ

 : مزح نبا لاق . ةنومضم ةيراع لب : لاق « ةادؤم ةيراعأ يك هللا لوسر اي : تلق نإف

 يواسمب سيلف هاوس ام امو « هريغ حيحص ربخ ةيراعلا يف يور امن ءيش يف سيل نسح ثيدح
 هيلع هنأل « ةنومضم ةيراع لب » : ب لاق اغنإ :ليقو «ءادألاو نامضلا نيب قرف دقو « هب لاغتشالا

 ىلإ اجاتحم ناك مالسلا هيلع هنأ الإ ءاًبصغأ : هلوق ليلدب هاضر ريغب ناوفص عورد ذحخأ مالسلا

 ةصمخللا ةلاح يف ريغلا لام لوانتك نامضلا طرتشي نكلو ءلالح هل ذخألا ناكف «حالسلا

 . نامضلا طرشب

 اندنعو «ةداتق ذخأ هبو « هسفن ىلع نامضألا طارتشا اذه ناك : ليقو : يزارتألا لاقو

 يبثلا عمس هنآ هيبآ نع لجر نع يكم ا كهام نب فسوي نع ليوطلا ديمح قيرط نم (۲۹۰ /۳) هاور : نسح (۱)

 يبآ نع حلاص يبآ نع نيصح يبآ نع عيبرلا نب سيقو كيرش قيرط نم اًسضيآ هجرحآو « هركذف . . . ةي
 ةعباتم لعلو نافيعض سيقو كيرشو « ٤٠٤( /۳) دمحأ هجرخأ ىلوألا قيرطلا نمو . اعوفرم . . . ةريره

 . امهظفح نم حلصت رخآلل امهنم لک

 . ةرمس نع نسحلا نع ةداتق ققيرط نم : فيعض (۲)



 ‹« ةراجإلا نود ةراعإلا نأل نمض بطعف هرجأ نإف « هراعتسا ام رجؤي نأ ريعتسملل سيلو : لاق

 ‹ هقوف وه ام نمضتي ال ءيشلاو

 يبرحلاو ملسملا نيب زوجيو « اًيبرح ذئموي ناك ناوفص نكلو ءاضيأ طرشلاب نمضي ال ريعتسملا
 يف ةنومضم نامضلا طرشب ةيراعلا نأ نآلا مدقت دقو « نيملسملا نيب زوجي الام طئارشلا نم

 ناوفص نع ناوفص يبأ باحصأ ضعب نع رمع نع « هفنصم» يف قازرلا دبع جرخأو « ةياور
 . نامض ريغب ىرخألاو « نامضب امهادحإ : نيتيراع هنم راعتسا يب يبنلا نأ

 فلتخم عيبرلا نب سيقو اًكيرش نآ هحيحصت نم عناملا : ناطقلا نبا لاق : يناثلا ثيدحلاو

 نيعلا در بوجو يضتقي وهف حيحص هنأ انملس نئلو < هتحصب ًاضيأ يذمرتلا مكحي ملو ءامهيف
 . هيف مالک الو

 ريغ هنم عمسي مل : لیقو < هنم عمسي مل نسحلاو ةرمس نع نسحلا هاور : ثلاثلا ثيدحلاو

 الو ضرف ءادألا اًضيأو « ةرمس نع نسحلا ةياور نع اوبغر ملعلا لهأ رثكأو « ةقيقعلا ثيدح

 ام اهنأل ‹ عئادولا نوهأ اونمضي نأ مهملا نامضلا ظفللا اذه نم مزل ولو « نامضلا هنم مزلي

 . اًضيأ هبسني ملو نامضلا ىلع ثيدحلا لدي مل اذإو ديلا تضبق

 نم ةرمس نع نسحلا ثيدح ركذ دعب « ادبع لتق نم باب » يف - هللا همحر - يقهيبلا لاقو
 نأ هبشي « دبعب رح لتقيال : لاقو « ثيدحلا يسن نسحلا نإ مث : ةداتق لاق . هانلتق دبع لتق
  اًضيأ مدقتملا ثيدحلا يف ةدوجوم ةلعلا هذهو « هنع بغر نكل ثيدحلا سني مل نسحلا نوكي
 . مهفاف

 ( بطعف هرجأ نإف « هراعتسا ام رجؤي نأ ريعتسملل سيلو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 م ةراعإلا نود مزال هدنع ةراجإللا نأل :ش ( ةراجإلا نود ةراعإلا نإل ٠ نمض ) :م كله يآ :ش

 اعبات لعجيال يوقلا نأل « هقوف وهام عبتتسي ال يأ :ش ( هقوف وه ام نمضي ال ءيشلاو)

 ءاش ثيح اهب بهذي نأ ىلع لجرلا نم لجرلا راعتسا اذإ : هيفاك يف مكاحلا لاقو . فيعضلل

 ًارهش ةفوكلاب اهكسمأ وأ ةريخلا ىلإ اهب بهذف اهيلع لمحي ام الو اًتقو الو اًتاكم متحي ملو

 . اهرجؤي وأ اهيلع لمحي

 راص اهرجأ ثيح هنإف « ةصاخ ةراجإلا يف الإ كلذ نم ءيش يف يأ هيلع نامض ال : لاق

 نيقيلا هيلإو ءاش عافتنا يأ لوانتي قلطملاو ءاًقلطم عافتنالاب هرمأ هنأل « ةلغلاب قدصتيو اتماض

 دعب هريغ لعفي نأ نكي ال لعف كلذ يأو اهيلع لمحلا يف وأ بوكرلا يف اهلمعتسا ءاش نإ هلعفب
 «مزال دقع هنأل « ًالصأ ةراجإلا كلي ال نكلو ءاًقلطم ىقبي الف ديقب نيعت اذإ قلطملا نأل « كلذ

 .زوجي ال مزاللا ىلع زئاجلا ءانيو «زئاج دقع ةيراعلاو
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 امزال هعوقو يفو «ريعملا نم طيلستب نوكي ذئنيح هنأل مزال الإ حصي ال هانححص ول انألو

 نيح هنمض هرجأ نإف . هانلطبأف ةراجإلا ةدم ءاضقنا ىلإ دادرتسالا باب دسل ريعملاب ررض ةدايز

 نذإ ريغب هضبق هنألرجأتسملا نمض ريعملا ءاش نإف ‹ ابصغ ناك ةيراعلا هلوانتت مل اذإ هنأل « هملس

 نإو ‹ هسفن كلم رجأ هنأ رهظ هنأل رجاتسملا ىلع عجري ال ريعتسملا نمض نإ مث ‹ هسفنل كلاملا

 فالخب « رورغلا ررضل ًاعفد هدي يف ةيراع ناك هنأ ملعي مل اذإ رجؤملا ىلع عجري رجأتسملا نمض

 . ملعاذإ ام

 دقعنتو ةراجإلا كلي هنإف انباحصأ ضعب لاق دقو :« يفاكلا » حرش يف يباجيبسألا لاقو

 سيلو : «ءاهقفلا ةفحت» يفو . ةراجإلادقعنت ال هنآ حيحصلاو : لاق مث ءةمزال ال ةزئاج

 نإ رايخلاب ريعملا نوكيو ءرجأتسملا ىلإ هملسي نيح نماض وهف لعف نإف « رجاؤي نأ ريعتسملل
 . ريعتسملا نمض ءاش

 ةهبشلا باوج نوكي نأ نكييو « ناث ليلعت :ش ( اًمزال الإ حصي ال هانححص ول انألو ) :م
 قح عطقني الو «ةعفنملل كلام هنأل « ةراجإلا ريعتسملا كلي نأ يغبني وهو « لئاسلا اهركذ

 . ةراجإلا ضقن يف ارذع دادرتسالا يف ريعملا قح مايق ريصي لب « دادرتسالا يف ريعملا

 ال هنأل ءاًمزال الإ حصي ال ريعتسملا ةراجإ دقع هانححص ول انألو : هلوقباهنع باجأف

 سكع مزال ريغ هداقعناف مزال دقع هنإف ‹ ةراجإلا ىضتقم فالح هنأل « مزال ريغ نوكي نأ حصي

 ( ريعملا نم طيلستب نوكي ذئنيح هنأل) :م اًمزال هنوك ىلإ ليبس ال اذكو «هيلإ ليبس ال اذهف عوضوملا

 . ةيراعلا دقع تايضتقم نم نوكيف هنم الإ بستكي ال موزللا نأل :ش

 مدعل :ش ( ةراجإلا ةدم ءاضقنا ىلإ دادرتسالا باب دسل ريعملاب ررض ةدايز اًمزال هعوقو يفو) :م

 + عورشملا فالح اًضيأ وهو ءاًمزال ادقع ةراعإلا دقع نوكي ذئنيحف ءاضقنالا ىلإ هيلع هتردق

 (هملس نيح) :م هرجأ ام ريعملا نمض يأ :ش ( هنمض هرجأ نإف ) :م ةراجإلا دقع يأ :ش ( هانلطباف)

 ءاش نإف « اًبصغ ناك ةيراعلا هلوانتت مل اذإ ) :م ةراجإلا دقع نأل يأ :ش ( هنأل ) :م رجأتسملا يأ :ش

 كلاما نذإ ريغب يفو نامضلا بصغلا مكحو :ش ( كلاما نذإ ريغب هضبق هنأل « رجأتسملا نمض ريعملا

 هنأل رجأتسملا ىلع عجري ال ريعتسملا نمض نإ مث ) :م . هضبقب قلعتت هسفنل يف ماللا :ش (هسفنل ) :م

 نمض نِٳ يآ :ش ( عجري رجأتسملا نمض نإو ) :م نامضلاب هكلم هنأل :ش ( هسفن كلم رجأ هنأ رهظ

 ةيراع ناك هنأ ملعي ملاذإ ) :م ريعتسملا وهو :ش ( رجؤملا ىلع ) :م رجأتسملا عجري رجأتسملا ريعملا

 ام فالخب ) :م دقعلا نمض يف رورغلا اذه نأل ءرجأتسملا نع يأ :ش ( رورغلا ررضل اًعفد هدي يف

 هنم دجوي مل هنأل ‹ هيلع عجري مل ثيح رجؤملا دي يف ةيراع اهنوكب رجأتسملا يأ :ش ( ملع اذإ

 . هلعفب نمضيف ناث بصاغ هنأل اًقلطم عجري ال : ةثالثلا تلاقو .رورغلا
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 سيل:-هللا همحر- ىعفاشلا لاقو . لمعتسملا فالتخاب فلتخي ال اع ناك اذإ هريعي نأ هلو : لاق

 عفانملا نأل اذهو ءةحابإلا كلمي ال هل حابملاو « لبق نم انيب ام ىلع عفانملا ةحابإ هنأل « هريعي نأ هل

 تعفدنا دقو ‹ ةرورضلل ةراجإلا ىف ةدوجوم اهانلعج اغنإو ‹ ةمودعم اهنوكل كلملل ةلباق ريغ

 ةمدخلاب هل ىصوملاك ةراعإلا كلميف انركذ ام ىلع عفانلا كيلمت وه لوقن نحنو . انه اه ةحابإلاب

 ال انإو ‹ ةجاحلل اعفد ةراعإلا يف كلذك لعجتف « ةراجإلا يف كلملل ةلباق تربتعا عفانملاو

 ال هلامعتساب يضر هنأل ‹ ريعملا نع ررضلا ديزم اعف لمعتسملا فالتخاب فلتخي اميف زوجي

 . هریغ لامعتساب

 فلتخي ال ام ناك اذإ هريعي نأ ) :م ريعملل يأ :ش ( هلو) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 رئاظن يف ركذ اذك « ةعارزلاو ىنكسلاو مادختسالاو لمحلاك :ش ( لمعتسملا فالتخاب

 نأ ريعتسملل زوجي :« رارسألا رصتخم » يفو «لوق يف يعفاشلاو كلام لاق هبو «يشاترمتلا

 . لامعتسالاب فلتخي ام نوک نآ الإ « ریعی ال نأ طرش نإو ریعی

 :ش ( لبق نم انيب ام ىلع عفانملا ةحابإ هنأل ؛ هريعي نأ هل سيل : - هللا همحر - يعفاشلا لاقو ) :م

 نوک يأ :ش (اذهو ةحابإلا كلي ال هل حابملاو ) :م هدنع عفانملا ةحابإ اهنإ بابلا اذه يف ينعي

 ةراجإلا يف ةدوجوم اهانلعج امنإو ‹ ةمودعم اهنوكل ‹ كلملل ةلباق ريغ عفانملا نأل ) :م ةحابإ ةراعإلا
 ىلإ راصي ال ةحابإلاب تعفدنا اذإف « ةراعإإلا يف يأ :ش ( انه اه ةحابإلاب تعفدنا دقو ةرورضلل

 .دمحأ لاق هبو كيلمتلا

 (ةراعإلا كلميف ) :م بابلا اذه يف ينعي :ش ( انركذ ام ىلع عفانملا كيلمت وه لوقن نحنو ) :م

 هلثم نمضتي ءيشلا نأل « ةراعإلا ذئنيح ريعتسملا كليب عفانملل اكيلمت ةراعإلا تناك اذإ ينعي :ش

 عفانملاو ) :م ةعفنملا كلمتل هريعي نأ هل زوجي ًالثم دبع ةمدخب يأ :ش ( ةمدخلاب هل ىصوملاك ) :م

 ال : هريرقتو «كلملل ةلباق ريغ عفانملاو :هلوق نع باوج اذه :ش ( ةراجإلا يف كلملل ةلباق تربتعا

 ةراعإلا يف كلذك لعجتف ) :م ةراجإلا يف امك دقعلاب كيلمت اهنإف ‹ كلملل ةلباق ريغ اهنآ ملسن

 ال اغنإو ) :م سانلا ةجاحل اعفد ةراعإلا يف كلملل ةلباق اًصضيأ عفانملا لعجيف يآ :ش ( ةجاحلل اًعفد

 تناك ول : لاقي نأ هريرقت ردقم لاؤس نع باوج :ش ( لمعتسملا فالتخاب فلتخي اميف زوجي

 ال ام نيبو «لمعتسملا فالتخاب فلتخي ام نيب ةحصلا يف مكحلا توافت امل ةعفنملا كيل ةيراعلا

 . لمعتسملا فالتخاب فلتخي اميف هراعتسا ام ةراعإ زوجي ال امنإ هنأ باوحلا ريرقتو . فلتخي

 ال اميف يأ :ش ( هريغ لامعتساب ال هلامعتساب يضر هنأل ‹ ريعملا نع ررضلا ديزمل اًعفد ) :م

 نمض ءاش نإو «هلثم نمضتي ءيشلا نأ رم دقف ررض هيف سيلف لمعتسملا فالتخاب فلتخي
 نيعلا كلم هنأل « رجأتسملا ىلع عجري مل ريعتسملا نمض نإف ءامهنم يدعتلا دوجول رجأتسلملا
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 نأ: اهدحأ « هجوأ ةعبرأ ىلع يهو ةقلطم ةراعإلا تردص اذإ اذهو :- هنع هللا يضر- لاق

 ءاش تقو يآ يف ءاش عون يآ هب عفتني نأ هيف ریعتسمللو « عافتنالاو تقولا يف ةقلطم نوكن

 ‹ دييقشلاب ًالمع هامس ام هيف زواجي نآ هل سیلو امهيف ةديقم نوكت نأ : يناثلاو. قالطإلاب ًالمع
 قح يف ةديقم نوكت نأ ثلاثلاوءةطنحلا لثم ةطنحلاو هنم ريخ وأ كلذ لثم ىلإ افالخ ناك اذإ الإ

 ‹ هامس ام ىدعتي نأ هل سیلو هسکع عبارلاو. عافتنالا قح يف ةقلطم تقولا

 عجرف ةيراع هنأ ملعي ال ناك نإ رجأتسملا نمض نإو « كلهف هسفن كلم رجأ هنأكف « نامضلاب

 عجري ال ملعم ناك اذإ امأف « اًرورغ نوكيف «لدب هيف دقع باجيإب كردلا نمض هنأل ريعتسملا ىلع

 . رورغلا مكحب عوجرلاو « هيف رورغ هنأل

 اذإ ) :م ريعتسملل ةراعإلا ةيالو نم انركذ ام يأ :ش (اذهو : - هنع هللا يضر - لاق ) :م

 دقع نم ردصيام يأ :ش ( وهو ):م عافتنالاو فقولا نع يأ :ش ( ةقلطم ةراعإلا تردص

 نأل « ةرورض ةعبرألا ىلع ةراصملاو « ةيلقع ةمسق يهو :ش ( هجوأ ةعبرأ ىلع ) :م ةراعإلا

 م ةلاحم ال ةعبرأ تناكف عافتنالاو فقولا امهو نيئيشلا يف اراد دييقتلاو قالطإلا امه نيئيشلا

 عفتني نآ ) :م هجولا اذه يف يأ :ش ( هيف ريعتسمللو « عافتنالاو تقولا يف ةقلطم نوكت نأ :اهدحأ)

 «تقولا يف يأ :ش ( امهيف ةديقم نوكت نأ : يناثلاو قالطإلاب المع ءاش تقو يأ يف ءاش عون يأ هب

 زواجي نأ ) :م ريعتسملل يأ :ش ( هل سيلو ) :م ةعفنم عون ىلع صنو مويب اهديق نأب عافتنالاو

 اهيلع لمحي الف ةطنح ةزفقأ ةرشع اهيلع لمحيل ةبادلا راعتسا ًالثم :ش ( دييقتلاب ًالمع هامس ام هيف

 . رثكأ

 هذه نم ةزفقأ ةرشع اهيلع لمحيل ةباد راعتسا نمك :ش ( كلذ لدم ىلإ اقدلخ ناك اذإ الإ : م

 اًقالخ ناک وأ يآ :ش ( ةطنحلاو هنم ريخ وأ ) :م ىرخأ ةطنح نم ةزفقأ ةرشع اهيلع لمحف ةطنحلا

 نمضي ال ريعش نم ةرشعاهيلع لمحف « ةطنحلا نم ةزفقأ ةرشع : لاق نأب « هنم ريخ ىلإ

 . فلاخم هنأل نمضي : سايقلا يفو « اًتاسحتسا

 نع ررضلا ةدايز عفد روصت اذإ الإ ةطنحلا نييعت يف كلاملل ةدئاف ال هنآ : ناسحتسالا هجو

 اذهب راشأ :ش (ةطنحلا لثم) :م اًديفم ناك اذإ ربتعي انإ دييقتلاو « ةطنحلا نم فحخأ ريعشلاو هتباد

 ءاوس «دحاو سنج ةطنحلاف هريغل وأ ريعتسم ا ةطنحو ةلومحملا ةطنحلا نوك طارتش ثا مدع ىلإ

 . اهنيعي مل وأ ريعملا اهنيع وأ هريغل وأ ريعتسملل تناك

 يآ :ش ( هسكع عبارلاو « عافتنالا قح يف ةقلطم تقولا قح يف ةديقم نوكت نأ ثلاثلاو ) : م

 . عافتنالا قح يف هقلطم نوكت نأ وهو « ثلاثلا سكع

 يف ريعملا هنيعام ىدعتي نأ ريعتسملل سيل يأ :ش ( هامس ام یدعتی نأ هل سیلو ) :م
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 نأ هلو« توافتيال لمحلا نأل ‹ لمحلل هريغ ريعيو لمحي نأ هل « ئيش مسي ملو ةباد راعتسا ولف

 ول ىتح ‹ قالطإلا نيعي نأ هلف هيف قلطأ امل هنأل ‹ افلتخم بوک رلا ناک نإو هریغ بک ریو بکری

 ول یتح هبکری نآ هل سیل هریغ بکرا ولو . هبوکر نیعت هنأل« هريغ بکری نأ هل سیل هسفنب بکر

 دودعملاو نوزوملاو ليكملاو ريناندلاو مهاردلا ةيراعو : لاق . باكرإللا نيعت هنأل ‹ نمض هلعف

 « ضرق

 نأ هل اًئيش مسي ملو ةباد راعتسا ولف ) :م هلوقب ةيعيرفتلا ءافلاب هيلع عرف مث < نيريخألا نيهجولا

 ( اقلتخم بوكر لا ناك نإو هریغ بک ریو بکری نأ هلو توافتی ال لمحل ا نال ‹ لمحلل هريغ ریعیو لمحي
 هسفنب بكر ول ىتح « قالطإلا نيعي نأ هلف هيف قلطأ امل هنأل ) :م بوكرلا يف نوتوافتي سانلا نأل :ش

 هل سيل يأ « هبكري نأ هل سیل : خسنلا ضعب يفو :ش ( هبوكر نیعت هنأل « هریغ بکری نأ هل سیل
 نأ هل سيل يأ بكري نأ هل سیل : خسنلا ضعب يفو « هبوكر نيعتم هنأل « هريغ بكري نأ
 . لغبلاو سرفلاو رامحلاو ناويحلا ليوأت ىلع نوكي ريكذتلاو هريغ وأ ةبادلا بكري

 هانركذ يذلا ليوأتلاب ريمضلا ريكذتو ٠ هسفنب يآ :ش ( هبكري نأ هل سیل هريغ بکرا ولو ) :م
 كلي له هنأ ركذي ملو « ةراجالا كلي الو « ةراعإلا كليب ريعتسملا نأ باتكلا يف ركذ مث « نآلا

 خيشلاو ثيللا وبأ هيقفلا بهذ هيلإو عدوي مهضعب لاق < هيف خياشملا فلتخا دقو اذهف « عاديالا

 يف ديهشلا ردصلا دلاو ةمئألا ناهرب لجألا ردصلاو « يراخبلا لضفلا نب دمحم ركب وبأ مامإلا

 دجو اذإ ريعملا : لاق هنإف « ةيراعلا باتك رخآ يف دمحم راشأ هيلإو « « ريغصلا عماجلا حرش »

 نالف اهتعدوأ دق هدي يف يذلا لاق نإو « مصخ وهف هكلم اهنأ معز لجر دي يف ةراعتسملا ةبادلا

 . ىوتفلا هيلعو « عدوي نأ ريعتسملل نأ ىلع لدي اذهف « مصخب سيلف هنم اهتعدوأ يذلا

 ‹ لصألا يف ةيراعلا باتك رخآ يف ةصوصنم ةياورلا هذه تدجواذكه : يزارتألا لاقو

 لدتساو « عدوي نأ زوجي ال لوقي يخركلا ناكو ادصق عدوي ال مهضعب لاقو : يفاكلا » يفو

 يبنجأ دي ىلع اهبحاص ىلإ ةيراعلا ثعب اذإ ريعتسملا نأ يهو ريغصلا عماجلا يف اهركذ ةلأسمب

 . (يواحطلا حرش » يف اذك « هنم عاديإلا كلذ سيلف ةيراعلا ريعتسملا نمض لوسرلا دي يف كلهف

 هريغ بكرأ نأ دعب هسفنب هبكر ول ينعي :ش ( باكرإلا نيعت هنأل « نمض هلعف ول ىتح ) :م

 باكرإلا دعب بكري نأ هل : هريغ لاقو . مالسإلا رخف رايتخا وهو «حيحصلا وهو «هنمض

 مالسإلا خيشو يسخرسلا ةمئألا سمش رايتخا وهو « اًئيش نمضي الو بوكرلا دعب بكريو
 . ةراعإلا كلي هنأل « هداز رهاوخ

 (ضرق دودعملاو نوزوملاو ليكم او ريناندلاو مهاردلا ةيراعو) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) م

 . كتضرقأ : هلوق ةلزنمب ينعي :ش



 نيعلا كيلمت ىضتقاف ‹ اهنيع كالهتساب الإ اهب عافتنالا نكمي الو عفانملا كيلمت ةراعإلا نأل

 عافتنالا ةراعإلا ةيضق نم نأل وأ ‹ تبشيف امهاندآ ضرقلاو ٠ ضرقلا وأ ةبهلاب كلذو «ةرورض

 . هماقم للا در ميقأف نيعلا درو

 «ةدساف ةراعإ اذه يعفاشلا باحصأ ضعب نع لقن ام الإ فالخ هيف ملعي الو : يكاكلا لاق

 حرش » يف هركذ ‹ ةدساف ةراعإ هنأل نمضي ال هجو يفو « ةحيحصلا يف امك نمضي هجو يفف

 . ( زيجولا

 . حصألا ىلع ريناندلاو مهاردلاو اعطق ماعطلا ةراعإزوجي ال : « ةضورلا » يف ركذ : تلق

 اذإاذه : يلوتملا لاقو . امهوحنو ريعشلاو ةطنحلا ةراعإ يف ناهجولا يرجي : مامإلا لاقو

 . ةحصلاب عطقي نأ يفتنيف نيزتلل ةراعإلاب حرص اذإ امأ « مهاردلا ةراعإ قلطأ

 ام يفريصلاك اهنايعأ ىقبتل ريناندلاو مهاردلا تريعتسا ولو : ةيكلاملل « رهاوجلا » يفو
 ام لقنو نيد هيلع نوكي لجرلا وأ « يرتشملاو ئابلا هدصقيف لام وذ هنآ یریل هیدی نیب اهلعجی
 ىلع ةداهشلا عم نمضي الو « اهفلت ىلع ةنيبلا مقت مل اذإ نمضي اذهف كلذل اهريعتسيف هيدي يف

 . اهباهذ

 اهلك اهذخأف دي نم رثكأ نم ةعنصلا هذه كترعأ لاق : يخلبلا ركب وبأ لاق « ينغملا » يفو

 . ضرق هكالهب الإ عطقني ال ام ةراعإ نأ ال ‹ اهتميق وأ اهلثم هيلعف

 :هلوقو « ةحابإلا ةلالد وأ ةطسابم امهنيب نكي ملاذإاذكه باوجلا : ثيللا وبأ لاق

 لاقو . دودعملا لك لوانتي دودعملاو « نوزوم لك لوانتي نوزوملاو ٠ ليكم لك لوانتي ليكم لاو
 نزوي وأ لاكي ام لك كلذكو « ضرق سولفلاو ريناندلاو مهاردلا ةيراعو :« هيفاك » يف مكاحلا

 . ىهتنا ٠ ضيبلاو زوجلا لثم اددع دعي و أ

 رطعلا عاتم رئاسو روفاكلاو كيم او مسيربإلاو فوصلاو ناطقألا كلذكو ةيراعلا يفو

 . كلذك ضرق اهعفانم ىلع ةراجإلا اهيلع عقيال ةلدايصلاو

 الإ ) :م ةروكذملا ءايشألاب يأ :ش ( اهب عافتنالا كلمي الو « عفانملا كيلمت ةراعإلا نأل ) :م

 ؛ضرقلا وأ ةبهلاب) :م نيعلا كيلمت يأ :ش ( كلذو « ةرورض نيعلا كيلت ىضتقاف « اهنيع كالهتساب
 ( تبثيف) :م هبجوت ال ةبهلاو « لالا بجوي هنأل « ريعملا ىلع اررض ينعي :ش ( امهاندأ ضرقلاو

 ريعتسملا عافتنا يآ :ش ( عافتنالا ةراعإلا ةيضق نم نأل وأ ) :م اًنيقي تباثلا هنأل « ىندألا يأ :ش

 يأ :ش ( هماقم لما در ميقأف ) :م كالهتسالل هدر نع زجع دقو ريعملا ىلإ يأ :ش ( نيعلا درو) :م

 . نيعلا ماقم
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 اهب نيزي وأ ًانازيم اهب رياعيل مهاردلا راعتسا ناب ةهجلا نيع اذإ امأ « ةراعإلا قلطأ اذإ اذه : اولاق

 ء اهب لمجتي ةينآ راعتسا اذإ امك راصف ء ةامسملا ةعفنملا الإ هل نوكي الو اضرق نكت مل اناكد

 اهيف عجري نأ ريعمللو زاج سرغيل وأ اهيف ينبيل ًاضرأ راعتسا اذإو : لاق . هدلقتي ىلحم ًافيسوأ

 كلمت ةمولعم ةعفنم اهنألف زاوجلا امأو « انيب املف عوجرلا امأ ‹ سرفغلاو ءانبلا علق هفلكيو

 مث . اهغيرفت فلكيف ريعملا ضرأ ًالغاشريعتسملا يقب عوجرلا حص اذإو « ةراعإلاب اذكف ةراجإلاب

 دقعلا قالطإ دمتعا ثيح ‹ رورغم ريغ رتغم ريعتسملا نأل هيلع نامض الف ةيراعلا تقو نكي مل نإ

 ‹ انركذ امل هعوجر حص تقولا لبق عجرو ةيراعلا تقو ناك نإو .دعولا هنم قبسي نأ ريغ نم

 مهاردلا راعتسا ناب ةهجلا نيع اذإ امأ ء ةراعإلا قلطأ اذإ اذه ) :م : خياشملا يأ :ش (اولاق ) :م

 هريغ هب ساقي يذلا رايعملاو « اهلباق اذإ نيزاوملاوأ ليياكملا ترياع نم :ش ( اًتازيم اهب رياعيل

 اورياع : يرهوجلا لاق « رياعي باوصلاو « اطخ اذهو « اهب ريعيل خسنلا ضعب يفو « ىوسيو
 نکت مل اًئاکد ) :م ریناندلاو مهاردلاب يأ :ش ( اهب نیزی وأ ) :م اوریع لقت الو كنيزاومو كليياكم

 :ش (هدلقتب ىلحم اًقيس وأ اهب لمحتي ةينآ راعتسا اذإ امك راصف « ةامسملا ةعفنملا الإ هل نوكي الو « اًضرق

 عم نايعألا هذهب عافتنالا نأل « اًضرق نوكي ال كلذ لكف كلذ وحنو اتاخ وأ ةضضفم ةقطنم وأ

 . يراوعلا رئاس ريظن راصف « نكي اهئاقب

 نأ ريعمللو ‹« زاج سرغيل وأ اهيف ينبيل اًضرأ راعتسا اذإو ):م : يرودقلا يآ :ش ( لاق ) :م

 ‹ اهرسكو نيغلا حتفب :ش ( سرغلاو ءانبلا علق ) :م ريعتسملا فلكي يأ :ش ( هفلكيو اهيف عجري
 م ءاش ىتم عجري نأ ريعمللو هلوق دنع ينعي :ش (انيباملف عوجرلا امأ) :م «برغملا» يفاذك

 اعفد :ش ( ةراعإلاب اذكف « ةراجإلاب كلمت ةمولعم ةعفنم ) :م نألف يأ :ش ( اهنألف زاوجلا امأو)

 :ش ( نكي مل نإ مث اهغيرفت فلكيف « ريعملا ضرأ الغاش ريعتسملا يقب عوجرلا حص اذإو) :م ةجاحلل

 بناج نم ينعي :ش ( رورغم ريغ رتغم ريعتسملا نأل « هيلع نامض الف ةيراعلا تقو ) :م ريعملا يأ
 قبسي نأ ريغ نم ) :م ةليوط ةدم هدي يف اهكرتي نأ نظو :ش ( دقعلا قالطإ دمتعا ثيح ) :م ريعمل ا

 . ريعملا نم يأ :ش ( دعولا هنم

 :ش (انركذ ال هعوجر حص تقولا لبق عجرو ةيراعلا تقو ) :م ريعملا يأ :ش ( ناك نإو ) :م

 . ةدملا يضم لبق عوجرلا هل سيل كلام دنعو « ءاش ىتم عوجرلا هل نأ نم

 ! ةبادلا ةيراعك مولعم ردق اهل ناك وأ مولعم لجأ ىلإ ةيراعلا تناك ىتم: «رهاوجلا » يفو

 مل نإف «باقرلا ةبهك ةمزال هل يهف ابوث هل طيخيل وأ ءانب ينبيل دبعلا وأ اذك عضوم ىل
 اهيف عوجرلا هل سيلو « لوبقلاو لوقلاب ًضيأ ةمزال ْيهف ءاضقنا ةدم اهل ناك الو الجأ برضي

 . اهئافيتسا دنع اهلثمب داتعملا عافتنالا اهيف اهب عفتني ةدم اهؤاقبإ همزليو
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 نم رورغم هنأل ‹ علقلاب سرغلاو ءانبلا صقن ام ريعملا نمضو دعولا فلخ نم هيف ال هركي هنكلو

 هركذ اذك ‹ هسفن نع ررضلل اعفد هيلع عجريف دهعلاب ءافولا وه رهاظلاف « هل تقو ثيح هتهج

 ضرألا بر نمضي هنأ - هللا همحر - ديهشلا مكاحلا ركذو . « رصتخملا » يف يرودقلا

 هسرغ ةميق ريعتسملل

 دعولا فلخ نم تقولا يف عوجرلا يف ال يأ :ش ( دعولا فلخ نم هيف ال هركي هنكلو) :م

 :ش ( علقلاب ) :م ناصقن يأ :ش ( سرغلاو ءانبلا صقن ام ريعملا نمضو ) :م قافنلا نم ةبعش يهو

 . علقلا بسب يأ

 صقن ام نمضيف ةبورضملا ةدملا ىلإ يقب اذإ سرخلاو ءانبلا ةميق نوكي مك رظني امإ ههجوو
 ىلع ةلوصوم نوكت نأ زوجيو « ةيردصم ام ةملكف سرغلاو ءانبلا ناصقن يأ « هتميق نم

 ىلعو « لوألا ىلع ةيلعافلا ىلع نيعوفرم سرغلاو ءانبلا نوكي اذه ىلعف « ءانبلا صقن يذلا
 سورغملا ةدارإ ىلع حتفلاب يورو «نيغلا رسكب سرغلاو ةيلوعفملا ىلع نيبوصنم نانوكي يناثلا

 اذإو « الثم ريناند ةرشع ةبورضملا ةدملا ىلإ ءانبلا ةميق تناك اذإ ينعي « هتميق نم صقن ام نمضيف

 نأل نمضي ال - هللا همحر - رفز لاقو « امهب عجري نيرانيد صقنلا ةميق نوكي لاحلا يف علق

 . يراوعلا يف لجألا نالطبل ءاوس قالطإلاو تيقوتلا

 م ريعملا ةهج نم رورغم ريعتسملا نأل يأ :ش ( هتهج نم رورغم هنأل ) :م هلوق وهانليلدو

 يف يرودقلا ركذ اذك « هسفن نع ررضلل اًعفد هيلع عجريف دهعلاب ءافولا وه رهاظلاف « هل تقو ثيح)

 سرغلاو ءانبلا ضقن امريعملا نمض تقولا لبق عجرف ةيراعلا تقو نإو لاق ثيح :ش ( رصتخملا

 . علقلاب

 تسيل ةراعإلاو ‹ ةضواعملا دقع نمض يف ناك ام وه نامضلل بجوملا رورغلا : ليق نإف

 . كلذك

 كلذ لبق هجارخإ دار نإ سرغلاو ءانبلا ةميقل هنم مازتلا ريعملا نم تيقوتلا نإ : هل ليق

 ء اذك ةدم ىلإ كدي يف اهكرتأ نأ ىلع كسفنل ضرألا هذه يف نبا همالك ريدقتو « ىنعم تقولا

 ‹ نكمأ ام ةدئافلا ىلع لومحم لقاعلا مالك نأل كلذو ‹ كلام ةيقب كل نماض انأف اهكرتأ مل نإف

 . انلق ام كلذو تقولا ركذك ةدئاف نم دبال ًاعرش ةحيحص تيقوتلا نودب ةراعإلا تناك ثيحو

 يملسلا دمحأ نب دمحم لضفلا نبا وهو :ش ( - هللا همحر - ديهشلا مكاحلا ركذو ) م

 رخآلا عيبر يف دهشتسا ‹كلذ ريغو « ىقتنملا »و « يفاكلا » فنصم فيناصتلا بحاص يزورلا

 هسرغ ةميق ريعتسملل ضرألا بر نمضي ) :م نأشلا نأ يأ :ش ( هنآ ) :م نیتئامو نیثالثو عبرأ ةنس

\or 



 هنأل « كلذ هل نوكيف ‹ امهتميق هنمضي الو امهعفري نأ ريعتسملا ءاشي نأ الإ هل نانوکیو « هئانبو

 . لصألاب حيجرتلاو ‹ عبت بحاصريعتسملاو

 ہہ
 ريعتسملا ءاشي نأ الإ ):م ضرألا برل يأ :ش ( هل ) :م ءانبلاو سرغلا يأ :ش ( نانوکيو « هئانبو

 سرخلا نم دحاو لك نأل يأ :ش ( هكلم هنأل كلذ هل نوكيف « امهتميق هنمضي الو امهعفري نأ
 . ريعتسملا كلم ءانبلاو

 بر ىلإ رايخلاف ضرألاب ررض علقلا يف ناك اذإ ) :م : نورخأتملاو خياشملا يأ :ش (اولاق ) :م
 حيجرتلاو ) :م ءانبلا وأ سرغلا وهو :ش ( عبت بحاص ريعتسملاو « لصأ بحاص هنأل ٠ ضرألا
 . لصألاب نوکی نأ :ش ( لصالاب

 :ناعون سرغلاو ءانبلل ضرألا ةراعإ نأ « ةضورلا » يف هركذ اذه يف يعفاشلا بهذمو
 هل نكي مل عجراذإف « ريعملا عجري ملام سرغيو ينبي نأ ريعتسملل ةقلطملا يفف « ةديقمو ةقلطم

 نإو « بصاغلاك ضرألا ةيوست فلكو اًتاجم علق عوجرلاب ملاع وهو لعف ولو سرغلاو ءانبلا
 . ناهجوف الهاج ناک

 نإ رظنيف الإو عفر هلخدي صقن ريغ نم هعفر نكمأ نإف عوجرلا لبق سرغو ينب ام امأو
 طرش نإو « اًتاجم ريعملا هعلق عنتما نإف ‹ همزل رفحلا ةيوستو هعوجر دنع اًناجم علقلا هيلع طرش

 ىلع رفحلا ةيوست همزليو هنم نكمأ ريعتسملا دارأ نإ رظن علقلا طرشي مل نإو « ةيوستلا نود علقلا
 نأ : لاصخ ثالث نيب ريعملا ريختي نكلو « اًناجم هعلق ريعملل نكي مل هدري مل نإو « حصألا
 اًباث هتميق نيب توافتلا ردق وهو صقنلا شرأ مرغيو علقي نأ وأ « اهذخأي ةرجأب هيقبي
 . هتميقب هكلمتي نأ وأ ءاعولقمو

 دعبو « اًسرغ موي لك ددحي نأ هلو ريعملا عجري ن الإ سرخلاو ءانبلا ريعتسملل ةديقملا يفو
 ول امك مكحلافاهدعب وأ ةدملا لبق ريعملا عجراذإو ٠ سرخلاو ءانبلا ثادحإ هل سيل ةدملا ءاضقنا
 دعب عجراذإ هنإ : هلوقو ءةاملا لبق عوجرلا نم نكمتي ال هنآ هجو انه نكل . لوألا يف عجر
 . يجاسلا هلاق اًناجم علقلا هلف ةدملا

 ءانب وأ سرغل اًضرأ راعأنإو : « مهيواح » يف هركذ ام دمحأ بهذمو لوألا بهذملاو
 ملو علقلا همزل تغرفف ةدملا ءاضقنا دنع وأ عجر ىتم ملقلا طرش دقو عجرف هدم ىلإ وأ اًقلطم
 ريعمللف هعلق اطرتشي مل نإو « طرشب الإ ضرألا ةيوست ريعتسملا الو « ءاضقنا ريعملا مزلي
 الو عيبلا هيلعف كلذ ىنب نإو ةيوستلا ريعتسمللف علق نإف « هصقن نامضو هعلق وأ هتميقب هذخأ
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 ءةمولعم ةياهن هل نأل « تقوي مل وأ تقو عرزلا دصحي ىتح هنم ذخؤي مل اهعرزيل اهراعتسا ولو

 ررضلل ًاعفد علقيف ةمولعم ةياهن هل سيل هنأل سرغلا فالخب « نيقحلا ةاعارم رجألاب كرتلا يفو
 «هسفن ةعفنمل هضبق هنآ امل هيلع بجاو درلا نأل ‹ ريعتسملا ىلع ةيراعلا در ةرجأو : لاق . كلاما نع

 ىلع بجاولا نأل ‹ رجؤملا ىلع ةرجأتسملا نيعلا در ةرجأو . هيلع نوكتف «درلا ةنؤم ةرجألاو

 ةنؤم هيلع نوكي الف ‹« ىنعم رجؤملل ةملاس هضبق ةعفنم نإف « درلا نود ةيلختلاو نيكمتلا رجأتسملا

 ةبوصغملا نيعلا در ةرجأو « هدر
| 

 لاق :ش ( عرزلا دصحب ىتح هنم ذخؤي مل اهعرزيل ) :م ضرألا يأ :ش ( اهراعتسا ولو ) :م

 یوری نآ حصألاو ‹ درجملا يثالشلاو « لوعفملا ءانب ىلع يوري يأ يغبني : ليق : يزارتألا

 . هداصح ناح اذإ عرزلا دصحا لاقي « داصحإلا نم داصلا رسكب

 . مهفاف يناثلا بابلا ةلقو ةرثكلل لوألا ىلوألاو زوجي امهالك : تلق

 ءاوس . لثملا رجأب ةراجإلا قيرطب هدي يف كرتت ضرألا نأ دارأ :ش ( تقوي مل وأ تقو) :م

 كرتلا يفو ةمولعم ةياهن ) :م عرزلل يأ :ش ( هل نأل ) :م تقولا نييعت وه تيقوتلاو « ال وأ ةدم نيع

 مل عرزلاو ةدملا تصقن اذإ ةراجإلا يف امك ريعتسملاو ريعملا قح يأ :ش ( نيقحلا ةاعارم رجألاب

 همحر- يعفاشلا لاق هبو « انه اذك « نيبناجلل ةاعارم رجأب هدي يف ضرألا كرتي هنإف دعب كردي
 . هجو يف دمخآو كلامو ‹ هجو يف -هللا

 . هيف ررضلا مدعل عوجرلا هلف ررض الب ًاليصق دصحت ام ناك نإ : دمحأ نعو

 قاحسإ وبأ لاقو . رجألا عم ضرألا ذخأي ضرألا بحاصف عرزلا دصحتسااذإ مث

 نودب ةدملا يضم دعب يضاقلا وأ هنم ضرألا رجأ اذإ ضرألا بحاصل رجألا بجي اغنإ : ظفاحلا

 فنصملا ليلعت يضتقي :ليق دقو « كلذ طرتشي مل تاياورلا رثكأ يفو رجألا بجي الف « كلذ

 ‹ ةمولعم ةياهن هل نأل «ةتقوملا يف تقولا لبق عوجرلا زوجي ال نأ ةمولعم ةياهن هل نأل : هلوقب

 ةثالثلا نم ىوقآ صنلاو ةلالد تباث تقولا عرزلل ةراعإلا يفو ءانه هيلع صوصنم تقولا نألو

 يف نأل :ش ( كلاملا نع ررضلل اعفد علقيف ةمولعم ةياهن هل سيل هنأل « سرغلا فالخب ) :م . ةلالد

 . عوفدم ررضلاو هل ارض هئاقبإ
 هنأ ال هيلع بجاو درلا نأل «ريعتسملا ىلع ةيراعلا در ةرجأو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 م هيف فالخ ال اذهو « منغلاب مرغلا نأل :ش ( هيلع نوكتف درلا ةنؤم ةرجألاو هسفن ةعفنمل هضبق

 نإف « درلا نود ةيلختلاو نيكمتلا رجأتسملا ىلع بجاولا نأل ‹ رجؤملا ىلع ‹ ةرجاتسملا نيعلا در ةرجأو)

 :ش ( هيلع نوي الف ) :م نيعلا ةرجأ نم طرش ام هل ملس هنأل :ش ( ىنعم رجؤملل ةملاس هضبق ةعفنم

 ةيوصغملا نوعلا در ةرجأو ) :م منغلاب مرغلا نأ نم انركذ امل :ش ( هدر ةنؤم ) :م رجأتسملا ىلع يأ
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 ةنؤم نوكتف « هنع ررضلل ًاعفد كلاملا دي ىلإ ةداعإلاو « درلا هيلع بجاولا نأل ٠ بصاغلا ىلع

 «ناسحتسا اذهو ‹ نمضي مل تكلهف اهكلام لبطصإ ىلإ اهدرف ةباد راعتسا اذإو : لاق . هيلع درلا

 ميلستلاب ىتأ هنأ ناسحتسالا هجو . اهعيض لب اهكلام ىلإ اهدر ام هنأل ‹ نمضي سايقلا يفو

 ىلإ اهدر ولو « رادلا ىلإ درت مث راعت تيبلا ةلآك داتعم كلاما راد ىلإ يراوعلا در نأل « فراعتملا

 هيلإ هملسي ملو كلاما راد ىلإ هدرف ًادبع راعتسا نإو « هدر حصف طبرملا ىلإ اهدري كلاملاف كلاملا

 نأل ‹ نمض هيلإ هملسي ملو كلاما راد ىلإ ةعيدولا وأ بوصغملا نيعلا در ولو . انيب ال نمضي مل
 كلالا ىضري ال ةعيدولاو هريغ نود كلاملا ىلإ درلاب كلذو هلعف خسف بصاغلا ىلع بجاولا

 نأل يراوعلا فالخب هايإ اهعدوأ ال هاضترا ول هنأل ء لايعلا يف نم دي ىلإ الو رادلا ىلإ اهدرب
 .هيف فرعلا نم هانركذ ام مدعل ريعملا ىلإ الإ اهدري مل رهوج دقع ةيراعلا تناك ول ىتح ًافرع اهيف

 ( هيلع درلا ةنؤم نوكتف ‹ هنع ررضلل اًعفد كلاما دي ىلإ ةداعإلاو درلا هيلع بجاولا نأل « بصاغلا ىلع

 . هيف فالخ الو « درت ىتح تذخأ ام ديلا ىلع » : مالسلا هيلع هلوقل :ش

 نمضي مل تكلهف اهكلام لبطصإ ىلإ اهدرف ةباد راعتسا اذإو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ( اهعيض لب اهكلام ىلإ اهدر ام هنأل نمضي : سايقلا يفو . ناسحتسا ) :م نامضلا مدع يأ :ش (اذهو

 . حصألا يف كلامو دمحأو يعفاشلا لاق هبو :ش

 تيبلا ةلاك داتعم كلاملا راد ىلإ يراوعلا در نأل ‹ فراعتملا ميلستلاب ىنأ هنأ ناسحتسالا هجو ) :م

 عضوم ميملا حتفب :ش (هدر حصف طبرملا ىلإ اهدري كلاملاف كلاملا ىلإ اهدر ولو « رادلا ىلإ درت مث راعت

 اهنآ رهاظلا نأل أربي مل رادلا جراخ طبرملا ناك نإ : ةملس يبأ نع يشاترمتلا ركذو . طبرلا

 . مهتداع يف اذه : ليقو « ظفاح الب كلانه نوكت

 يرودقلا ظفل اذه :ش ( نمضي مل هيلإ هملسي ملو كلاملا راد ىلإ هدرف دبع راعتسا نإو ) :م

 راشأ :ش ( انيب ال ) :م كلام ا راد ىلإ اهدرف اتيع راعتسا نإو : خسنلا رثكأ يف هظفل نأ الإ ء اًضيأ

 ىلإ الإ اهدري مل ادقع راعتسا اذإ اذه ىلعف « داتعم كلام ا راد ىلإ يراوعلا در نأل : هلوق ىلإ هب

 . كلذك فرعلل ريعملا

 لئاسم نم هذه :ش (نمض هيلإ هملسي ملو كلاملا راد ىلإ ةعيدولا وأ بوصغملا نيعلا در ولو) :م

 ةعيدولاو «هريغ نود كلاما ىلإ درلاب كلذو ‹ هلعف خسف بصاغلا ىلع بجاولا نال ) :م اًضيأ يرودقلا

 فالخب « هايإ اهعدوأ امل ءاضترا ول هنأل «لايعلا يف نم دي ىلإ الو رادلا ىلإ اهدرب كلاملا ىضري ال

 وهو فاقلا نوكسو «نيعلا رسكب :ش ( رهوج دقع ةيراعلا تناك ول ىتح « اًفرعاهيف نأل يراوعلا

 يف يأ :ش ( هيف فرعلا نم هانركذ ام مدعل ريعملا ىلإ الإ اهدري مل ) :م دوقع ىلع عمجيو ةدالقلا

 . رهوجلا دقع در مکح
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 وأ ةهناسم نوكي نأ ريجألاب دارملاو نمضي مل هريجأ وأ هدبصع عم اهدرف ةباد راعتسسا نمو : لاق

 ‹ ةموايم ريجألا فالخب . ةعيدولا يف امك هلايع يف نم ديب اهظفحب نأ هلف ةنامأ اهنأل « ةرهاشم

 ىرت الا « هب ىضرب كلاما نأل «هريجاوأ ةبادلا بر دبع عم اهدر اذإ اذكو « هلايع يف سيل هنأل
 يفو هيف ليقو. باودلا ىلع موقي يذلا دبعلا يف اذه ليقو « هدبع ىلإ هدري وهف هيلإ هدر ول هنأ

 يبنجأ عم اهدر ناك نإو « انايحأ هيلإ عفدي امئاد هيلإ عفدي ال ناك نإو هنأل « حصألا وهو هريغ
 مهمحر - خياشملا ضعب هلاق امك ًادصق عاديإلا كلم الريعتسملا نأ ىلع ةلأسملا تلدو « نمض

 . ةدملا ءاضقنال ةراعإللا ءاهتناب ةلاسملا هذه اولوأو « ةراعإلا نود هنال٬ هکلمی مهضعب لاقو «- هللا

 مل هريجأ وأ هدبع عم اهدرف ةباد راعتسا نمو ) :م :ريغصلا عماجلا» يف يأ :ش ( لاق ) :م

 يف امك نمضي نأ يعفاشلا لوق سايقو دمحأ لاق هبو « سئاسلا ريجألاب دارأ :ش ( نمضي

 هلايع يف نم ديب اهظفحي نأ هلف « ةنامأ اهنأل « ةرهاشم وأ ةهناسم نوكي نأ ريجألاب دارملاو) :م ةعيدولا

 ةراعتسملا ةبادلا يأ :ش (اهدر اذإ اذكو « هلايع يف سيل هنأل ‹ ةموايم ريجألا فالخب « ةعيدولا يف امك

 ول يآ :ش ( هدري وهف هيلإ هدر ول هنأ ىرت الآ « هب یضري كلام ا نأل ‹ هريجأ وأ ةبادلا بر دبع عم ) :م

 رابتعاب نيعضوملا يف ريمضلا ريكذتو :ش (هدبع ىلإ ) :م هدري وهف كلاملا ىلإ ةبادلا ريعتسملا در

 . هوحنو رامحلا وأ ناويحلا

 ىلإ موقي يذلا دبعلا يف ) :م ةبادلا بر دنع ىلإ درلاب نامضلا مدع يأ :ش (اذه ليقو ) :م

 موقي يذلا دبعلا يف نامضلا مدع ليق نإ :ش ( هریغ يفو هيف ليقو ) :م سئاسلا وهو :ش ( باودلا

 نأل يأ :ش (هنأل) :م حصألا وهو يناثلا لوقلا يأ :ش ( حصألا وهو ) :م هريغ يفو باودلا ىلع

 اياد باودلا ىلع موقي سيل ىذلا هدبع ىلإ يأ :ش ( اًمئاد هيلإ عفدي ال ناك نإو ) :م ةبادلا كلام

 ضعب يف يأ :ش ( اًتايحأ هيلإ عفدي ) :م اًمئاد هانعمو ةدحوم ءاب اهدعب فورحلا ٌرخآ و ءايلا رسكب

 «كلاملا نع بئاثنب سيل هنأل « كله اذإ ينعي :ش ( نمض يبنجأ عم اهدر ناك نإو ) :م نايحألا

 عاديإلا كلم ال ريعتسملا نأ ىلع ) :م ةروكذملا ةلأسملا يأ :ش ( ةلاسملا تلدو ) :م ايدعتم راصف

 ( - هللا مهمحر -خياشملا ضعب هلاق امك ) :م اعاديإ ناك درلل يبنجألا دي يف هعضو امل :ش (ادصق

 . يلاقبلاو يخركلا مهنم :ش

 كلي يأ :ش ( هكلمي ) :م : قارعلا خياشم مهو خياشملا ضعب يأ :ش ( مهضعب لاقو ) :م

 نأ عم ةراعإلا كلم ال هنأل ةراعإلا نود عاديإل نأل يأ :ش ( ةراعإلا نود هنأل ) :م عاديإلا ريعتسملا

 ثيللا وبأ ذخأ هبو « ىلوأ عفانملا كيلمت هيف سيلو عاديإلا كلي نألف « عفانملا كيلمتو اًعاديإ اهيف

 ةلاسملا هذه) :م قارعلا خياشم لوأ يأ :ش (اولوأو ) :م ىوتفلا هيلعو « يفاكلا » يفو . يلضفلاو

 تهتنا دقو ةتقوم ةيراعلا تناك اذإ اميف ةلأسملا هذه نأ دارأ :ش ( ةدملا ءاضقنال ةراعإلا ءاهتناب

 . قافتالاب عاديإلا كليب ال عدوملاو ًاعدوم ريعتسملا ريصي ذئنيحو « اهتدم ءافيتساب
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 : الاقو .-هللا همحر - ةفينح ييأ دنع ينتمعطأ كنإ بتكي ةعارزلل ءاضيب اضرأ راعأ نمو : لاق

 ةراعإ يف امك « ىلوأ عوضوملاب ةباتكلاو هل ةعوضوم ةراعإلا ةظفل نأل ‹ ينترعأ كنإ بتكي

 اهريغو اهمظتنت ةراعإلاو ةعارزلاب صتخت اهنأل « دارملا ىلع لدأ ماعطإلا ةظفل نأ هلو .رادلا

 ملعا هللاو « ىنكسلل الإ راعت ال اهنأل رادلا فالخب « ىلوأ اهب ةباتكلا تناكف هوحنو « ءانبلاك

 . باوصلاب

 . - هللا همحر - ةفيتح يبأ دنع ينتمعطأ كنإ بتكي ةعارزلل ءاضيب اًضرأ راعأ نمو : لاق ) :م

 عوضوملاب ةباتكلاو) :م ةراعإلا دقعل يأ :ش ( هل ةعوضوم ةراعإلا ةظفل نأل ‹ ينترعأ كنإ بتكي الاقو

 بتكيال بوشلا ةراعإ يفاذكو « ينتنكسأ بتكي ال ثيح :ش ( رادلا ةراعإ يف امك ىلوأ هل

 . ةثالثلا تلاق هبو « ينتسبلأ

 م ةراعإلا نم :ش ( دارملا ىلع لدأ ماعطإلا ةظفل نأ ) :م ةفينح يبألو يأ :ش ( هلو ) :م

 م اهلمشت يأ :ش ( اهمظتنت ةراعإلاو ةعارزلاب صتخت ) :م ماعطإلا ةظفل نأل يأ :ش ( اهنأل)

 تناكف ) :م طاطسفل اًبصن لثم :ش ( هوحنو ءانبلاك ) :م اًضيأ اهريغ مظتنيو يأ :ش ( اهريغو)

 ملعأ هللاو ىنكسلل الإ راعت ال اهنأل رادلا فالخب « ىلوأ ) :م ماعطإلا ةظفل يأ :ش ( اهب ةباتكلا

 ملعأ هللاو . بوشلا يفاذكو « ينترعأ هلوقباًسولعم هيلإ ريصي ضرخلاو :ش ( باوصلاب

 . باوصلاب
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 ةيهلا باتك

 ‹ (اوباحت اوداهت » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل عورشم دقع ةبهلا

 نأ الإ ‹ كيلمتلا ىلع لمتشم امهنم الك نإ ثيح نم نيباتكلا نيب ةبسانملا هجو :ش

 عم نيعلا كيلعت ةبهلا يفو « طقف ةعفنملا كيلمت ةيراعلا يف نأل « ةبكرم ةبهلاو ةدرفم ةيراعلا

 اهلصأ ةدعلاك ءافلا لتعم هنأل بهو اهلصأو « بهي بهو نم ردصم ةغللا يف ةبهلاو ةعفنما

 ءيشلا لاصيإ اهانعمو ةدعو ةبه ليقف « ءاهلا اهنع تضوع هلعفل اعبت واولا تفذح املف « ةدعو

 ًادلو اًنالف هللا بهوو الام هل تبهو لاقي « لام ريغ وأ ألام تناك ءاوس « هعفنيامب ريغلل

 الب لامل كيلمت يه عرشلا يفو «ةبهلا بلط اذإ هبهوتساو « هلبق اذإ هنم هبهتأاو بهاومو تابه

 . ضوع

 هاور ثيدحلا اذه :ش "( « اوباحت اوداهت » :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل عورشم دقع ةبهلاو ) :م

 - مهنع هللا يضر - « ةشئاعو رمع نباو صاعلا نب ورمع نباو ةريره وبأ ةباحصلا نم

 . نيعمجأ

 انث دلاخ نب ورمع انثدح « بادآلا يف درفملا » هباتك يف يراخبلا هاورف ةريره يبأ ثيدح امأ

 اوداهت» : لاق مالسلا هيلع يبنلا نع ةريره يبأ نع نادرو نب ىسوم تعمس ليعامسإ نب مامض
 نع يمرضحلا ريكب نب دمحم نيسحلا يبأ نع « ىنكلا » باتك يف يئاسنلا هجرخأو . « اوباحت

 بعش ١ يف يقهيبلاو « هدنسم» يف يلصوملا ىلعي وبأ هاور كلذكو ‹ هب ليعامسإ نب مامض

 . هريغ اهيوري ال هثيداحأ نإ : لاقو مامضب هلعأو « لماكلا » يف يدع نباو « ناييإلا

 : لاقف «ثيدحلا مولع» باتك يف مكاحلا هاورف - امهنع هللا يضر - رمع نبا ثيدح امأو

 نب مامض نع ريكب نب ىيحي انث يجنشوبلا هللا دبع ابأ تعمس : لاق يربنعلا ايركز ابأ تعمس

 اوداهت » : لاق مالسلا هيلع يبنلا نأ ورمع نب هللا دبع نع يرفاعملا ليبق يبأ نع ليعامسإ

 . (اوبات

 بيغرتلا» باتك يف يناهبصألا مساقلا وبأ هاورف - امهنع هللا يضر- رمع نبا ثيدح امأو
 هيبآ نع رابحلا دبع نب دواد نب دمحم انث يدشارلا قاحسإ نب ليعامسإ ثيدح نم «بيهرتلاو

 . هجیرخت قبس : فیعض (۱)

14 



 هنألف ‹ لوبقلاو باجيإلا ا. ضبقلاو لوبقلاو باجيإلاب حصتو . عامجإلا دقعنا كلذ ىلعو

 دقعني دقعلاو « دقع

 اوداهت » : يي هللا لوسر لاق :لاق رمع نبا نع بشوح نب رهش نع بشوح نب ماوعلا نع
 . اوبا

 نب دمحم انث « طسوألا همجعم » يف يناربطلا هاورف - اهنع هللا يضر - ةشئاع ثيدح امآو

 راطعلا متاح وبآ ىنا انث ديزيلا نب ةرعرع انث ديعس نب ناحير انث نكسلا نب دمحم نب ىيحي
 هللا لوسر لاق : تلاق ةشئاع نع ركب يبآ نب دمحم نب مساقلا نع رازيعلا نب هللا ديبع نع

 » يف كلام هجرخآو « مهتارشع ماركلا اوليقاو ًادجم مكدالوأ اوثروت اورجاهو ءاوباحت اوداهت» : يي

 اوداهتو لغلا بهذي اوحفاصت » : لب هللا لوسر لاق : لاق ىناسارخلا ءاطع نع السرم « ًاطوملا

 ۰ . ¶ ءانحشلا بهذتو اوبا

 هلصأو يداهتلا نم ةعامجلل باطخ ةغيص هنأل واولا نوكسو لادلا حتفب - اوداهت : هلوق

 ءاقتلال تفذح مث اهلبق ام حاتفناواهكرحتل املأ ءايلا تبلق اويداهت ايداهت داهت لوقت كنأل ىداهت

 باتكلا لها اي لق # ىلاعت هللا لاق . اويلاعت هلصأو اولاعت ةدام ىف امك اوداهت راصف نينكاسلا

 ةغيص اًضيأ وهو ةمومضملا ءابلا ديدشتب اوباحت : هلوق . ٠( نارمع لآ ) € ءاوس ةملك ىلإ اولاعت

 هنأل « اوباحت هلصأو « رمألل باوج هنأل نونلا تطقس نكلو نوباحت هلصأو « ةعأمجلل باطخ

 نم ءابلا ديدشتب امإ اوباحت : مكاحلا لاقو . ءابلا يف ءابلا تمغدأ « ةبحملا نم بباحتلا نم

 . ةاباحملا نم فيفختلاب امإو «بحلا

 تنب ةيفص نع ناييإلا بعش يف يقهيبلا هجرخآ ام روهشملا وه يذلا لوألا حيجرت : تلق
 اوداهت *: لوقي هل هللا لوسر تعمس : لاق عداو :لاق وأ عادو تنب ميكح مآ نع برح

 . «ابح بلقلا يف اوديزت

 . ةمألا عامجإ يأ :ش ( عامجإلا دقعنا ) :م ةعورشم ةبهلا نوك يأ :ش ( كلذ ىلعو ) :م

 قح يف هدرجمب اذه « هوحنو تبهو هلوقك :ش ( باجيإلاب ) :م ةبهلا يأ :ش ( حصتو ) :م

 قح يف متي الف ضبقلابو يآ « رجل اب :ش ( ضبقلاو ) :م تلبق هلوقك :ش ( لوبقلاو ) :م بهاولا

 بوهوملا هكليب ال نكلو « عربتلاب متيف عربت دقع هنأل « يتآي امك ضبقلاو لوبقلاب الإ هل بوهوملا

 . ثنحي هل بوهوملا لبقي ملو بهوف بهي ال فلح نميف كلذ ةرمثو « ضبقلاو لوبقلاب الإ هل
 تالف بهي ال نأ ىلع فلح وأ « متي الف « عيبلا يف امك ضبقو لوبق الب ثنحي ال رفز دنعو

 . ,اندنع هني يف دري لبقي ملو هبهوف

 ركذو « دوقعلا رئاس وحن دقع ةبهلا نألف يآ :ش ( دقع هنألف لوبقلاو باجيإلا امأ ) :م
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 لبق هيف كلملا تبثي -هللا همحر- كلام لاقو . كلملا توبثل هنم دب ال ضبقلاو لوبقلاو باجيإلاب

 زوجت ال ١ : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق انلو . ةقدصلا فالخلا اذه ىلعو « عيبلاب ًارابتعا ضبقلا

 ‹ ( ةضوبقم الإ ةبهلا

 ضيبقلاو ) :م امهب دقعلا مايق نأل :ش ( لوبقلاو باجيإلاب دقعني دقعلاو ) :م دقعلا رابتعاب ريمضلا
 دمحأ نأ الإ « نيعباتلاو ءاهقفلا رثكأو دمحأو يعفاشلا لاق هبو :ش ( كلما توبشل هنم دب ال

 نودب حصي ال نوزوملاو ليكملا يفو « حصألا يف ضبقلا نودب حصت اتيع ةبهلا تناك نإ :لوقي
 . ضبقلا

 مزال دقع هنأل :ش ( عيبلاب رابعا ضبقلا لبق هيف كلملا تبي : - هللا همحر- كلام لاقو ) :م

 ضبقلا هيف ربتعي الف ضوع ريغب كلم ةلازإ هنألو « عيبلاك ضبقلا ىلع فقوتي ملف كلملا لبقي
 « عيرفتلا » باتك يفو ىليل يبأ نباو يدقلا يف يعفاشلاو روث وبآ لاق هبو ‹ فقولاو ةيصولاك
 ىبأ نإف « هب هبلاط اذإ هل بوهوملا ىلإ هعفد همزل هلام نم اًئيش بهو نميفو : كلام باحصأل
 نإو « اهنم ئربو اهيلع فلح ةبهلا ركنأ نإو « ةنيبلا هيلع تماق وأ رقأ اذإ هيلع هب مكح كلذ
 . هنم اهذخأو هل بوهوملا فلح نيميلا نع لكن

 طرففاهذخأ هنكمأ دق ناك اذإ هل ءيش الف هل بوهوملا ىلإ اهعفد لبق بهاولا تام نإو

 لاقو . ىهتنا هتبهب بهاولا ةبلاطم يف هماقم هتثرو ماقاهضبق لبق هل بوهوملا تام نإو ءاهيف

 يف حصيو « هضبقب الإ نزويو لاكياميف ةقدصلاو ةبهلا حصت ال : دمحأ باحصأ نم يقرخلا
 اندنعف :ش ( ةقدصلا فالخلا اذه ىلعو ):م . عيبلا يف حصي امك لبق اذإ ضبق ريغب كلذ ريغ
 . هللا همحر - كلام اًفالخ ضبقلا اهيف طرتشي

 ال ركنم ثيدح اذه :ش '(« ةضوبقم الإ ةبهلا زوجت ال » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق انلو ) :م
 يلع لوق لب « عوفرم ريغ ثيدحلا اذه : ليق : لوقي ثيح يكاكلا نم بجعلاو « هل لصأ
 لوق فنصملا هركذ يذلا اذه لب كلذك سيلو « كلذ نيبي ملو - امهنع هللا ىضر - رمعو

 نع روصنم نع يروثلا نايفس انربخأ : لاقو هفنصم يف قازرلا دبع هاور يعخنلا ميهاربإ
 يضر- رمع لوق امآو . ضبقت نأ لبق زوجت ةقدصلاو ضبقت ىتح ةبهلا زوجت ال : لاق ميهاربإ
 نع رمعي نب ىيحي نع ةداتق نع ديعس ان عيرز نب ديزي ثيدح نم يقهيبلا هاور ام وهف - هنع هللا
 . ضبقي مل ام ثاريم لاحم ال : - هنع هللا يضر - باطخلا نب رمع لاق یسوم يبآ

 هللا دبع ثيدح نم يقهيبلا هجرخأ اب ةبهلا يف ضبقلا طارتشا ىلع لدتسي نأ نسحألاو

 . بيرغ : يعليزلا ظفاحخلا لاق (۱)
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 مازلإ ضبقلا لبق كلم ا تابثإ يفو ‹ عربت دقع هنألو تباث هنودب زاوجلا نأل ‹ كلملا يفن دارملاو

 دعب اهيف كلملا توبث ناوآ نأل ‹ ةيصولا فالخب حصي الف ميلستلا وهو هب عربتي مل ايش عربتملا

 توملا

 هللا يضر - ةشئاع نع ةورع نع مهربخأ باهش نبا نأ امهريغو سنويو كلام انأ بهو نبا

 هترضح املف « ةباغلا لام نم اًقسو نيرشع ذاذج اهلحن - هنع هللا يضر - ركب ابأ نأ » - امهنع

 يدعب ًارقف يلع زعأ الو كنم يدعب ىنغ يلإ بحأ دحأ سالا نم ام ةينب اي هللاو : لاق ةافولا
 ناک هب تزرتحاو هتذذج تنك ولف ءاًقسو نیرشع ذاذج يلام نم كتلحن تنك ينأ الإ ٠ كنم

 اور اذك « ثيدحلا . . لجو زع هللا باتك ىلع هومستقاف كاتخأو كاوحأ مه اغإو « كلذ كل

 «هرخآ ىلإ . . . هثدح اكلام نأ بهو نبا انربخأ سنوي انثدح : لاقو راثآلا حرش يف يواحطلا

 . مهبتك يف يعفاشلا باحصأو « طوسبملا » يف لدتسا هبو ضبقلا طارتشا ىلع ليلد لدأ اذهف

 ًاذج مضلاب هذجأ ءيشلا تذذج نم ميجلا رسكب ذاذجلاو ء اهل بهو يأ « اهلحن : هلوق

 . اًقسو نیرشع ذاج يورو « هتعطق
 ةباغلاو . اعاص نوتس قسولاو لوعفم ىنعمب لعاف ذوذجملا ىنعم ذاجلا : ىباطخلا لاق

 هلام نم ةياور يفو « ةنيدملاب روهشم عضوم وهو ةففخم ةدحوم ءاب فلألا دعبو ةمجعم ا نيغلاب
 . ةنيدملاب عضوم ضي وهو « ةيلاعلاب

 مدع «ةضوبقم الإ ةبهلا زوجت ال » مالسلا هيلع هلوق نم دارملا يأ :ش ( كلملا يفن دارملاو ) :م

 نودب يأ :ش ( تباث هنودب ) :م ةبهلا زاوج يأ :ش ( زاوجلا نأل ) :م كلم لا وهو ةبهلا مكح توبث

 . قافتالاب ضبقلا لبق تباث زاوحلا نأل كلا

 عربحملا مازلإ ضبقلا لبق كلما تابثإ يفو « عربت دقع ) :م ةبهلا دقع نألو يأ :ش ( هنألو (:م

 هب عربتي مل يذلا يأ :ش ( ميلستلا وهو هب عربتي مل ) :م ءيش هب مزلي مل عربتلا دقعو :ش ( اًنيش

 دق ءيشلاب عربتملا نأب درو « ميلستلا كلملا تارورض نم نأل :ش ( حصي الف ) :م ميلستلا وه

 همزل ثدحم وهو يلصي نأ رذن نمك هحيحصت ةرورض ةمات نم ناك اذإ هب عربتي ملام همزلي

 . مامتإلا همزل ةالص وأ موص يف عرش نمو ءوضولا

 ابجاو ءيشلا كلذ ناك اذإ بجاو وهف هب الإ ءيشلا متي ال ام نإف « ةطلاغم هنأب : بيجأو

 بجاو وهف هب الإ بجاولا متي ال امو ‹ عورشلا وأ رذنلاب بجي هنإف « موصلا يف تركذ امك

 الف مياستلا لبق فيكف عوجرلا هل زاج ملسو بهو ول هنإف « ءاهتناو ءادتبا عربت دقع ةبهلاو

 . هب متیام بجی

 ىلع ةبهلا كلام ساق امل :ش ( توملا دعب اهيف كلملا توبث ناوأ نأل ‹ ةيصولا فالخب )م
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 هضبق نإف . اهكلمي ملف ‹ ةيصولا نع رخاتم ثراولا قحو موزللا ةيلهأ مدعل عربتملا ىلع مازلإ الو
 نأ الإ زجي مل قارتفالا دعب ضبق نإو . ًاناسحتسا زاج بهاولا رمآ ريغب سلجملا يف هل بوهوملا

 همحر- يعفاشلا لوق وهو ‹ نيهجولا يف زوجي ال نأ سايقلاو ‹ ضبقلا يف بهاولا هل نذأي
 . هنذإ نودب حصي الف قاب ضبقلا لبق هكلم ذإ بهاولا كلم يف فرصت ضبقلا نأل -هللا

 نيب نأ دارأ ةيصولا فالخب هلوقب كلذ نع باجأ « ضبقلا طارتشا مدع يف فقولاو ةيصولا

 مازلإلا روصتي ال ذئنيحو « توملا دعب الإ ةيصولا يف تبثي ال كلما نأ وهو <« اًقرف ةيصولاو ةبهلا
 :ش ( موزللا ةيلهأ مدعل عربتلا ىلع مازلإ الو ) :م هلوق ىنعم وهو « موزللا ةيلهأ مدعل عربتملا ىلع

 . توملاب ينعي

 قدصتلاو ىلاعت هللا ىلإ كلم جارخإ هنأل « حيحص ريغ فقولا ىلع سايقلا كلذكو

 فلخي ثراولا لاقي امع باوج :ش ( رخأتم ثراولا قحو ) :م ضبقلا طرتشي ال هيفو « هتعفنمب

 قح نأ هريرقتو « هيلإ ثراولا ميلست ىلع هل ىصوملا كلم فقوتي نأ بجوف هكلم يف يصولا

 اهيف هل ةفيلخ ثراولا نكي امل ينعي ‹ ةيصولا يأ :ش ( اهكلمي ملف ةيصولا نع ) :م رخأتم ثراولا
 . اهيف كلاما ماقم ماقالو اهكلي مل هنأل ‹ هميلستل ربتعم الف « تيم ا ماقم ماقيل

 ظفلاذه :ش ( اًتاسحتسا زاج بهاولا رمأ ريغب سلجملا يف هل بوهوملا اهضبق نإف ) :م

 ريخغب دقعلا سلجم يف هل بوهوملا ةبهلا ضبق نإ ينعي « هرصتخم يف - هللا همحر-يرودقلا

 نإف : هرصتخم يف - هللا همحر - يخ ركلا لاقو . اًتاسحتسا ةبهلا تحصو « زاج بهاولا نذإ

 ىلع انيد هل بهو نإو «ضبقلا زاج هترضح ريغب وأ هترضحب ةبهلا ضبقف ضبقلا يف هل نذأ

 هل نذأي مل نِإو « اًضيأ اًتاسحتسا كلذ ضبق اذإ زاج هيلع وه يذلا نم هضبقي نأ هل نذأو لجر

 كلاما نأل « بهاولا ةرضحب كلذ ناك نإو هل بوهوملا هضبق نإو « ةبهلا زجت مل نيدلا ضبق يف

 ىلإ هضبق لعجي وأ « نيدلا بحاص هضبقي ىتح نيدلا هيلع ىذلا كلم نيدلا نع ضبقي يذلا
 . ريغلا هضبقيف هريغ

 يف زوجي ال نأ سايقلاو ‹ ضبقلا يف بهاولا هل نذأي نأ الإ زجي مل قارتضالا دعب ضبق نإو ) :م

 نودب قارتفالا دعب ضيق اذإ اميفو « بهاولا نذإب سلجملا يف ضبق اذإ اميف يأ :ش ( نيهجولا
 ۰ . هنذإ

 لبق هكلم بهاولا كلم يف فرصت ضبقلا نأل : -هللا همحر - يعفاشلا لوق وهو ) :م سايقلابو

 :ش ( هنذإ نودب حصي الف ) :م قاتعإلاو عيبلا نم هفرصت ةحص ليلدب « قافتالاب :ش ( قاب ضبقلا

 . حيحص ريغ نذإلا ريغب ريغلا كلم يف فرصتلا نأل
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 ‹ كلما وهو همكح توبث هيلع فقوتي هنإ ثيح نم ةبهلا يف لوبقلا ةلزنب ضبقلا نأ انلو
 دعب ضبق اذإ ام فالخب ‹ ضبقلا ىلع هل اطيلست هنم باجيإلا نوكيف كلملا تابثإ هنم دوصقملاو

 .هب قحلي ام اذكف ‹ سلحملاب ديقتي لوبقلاو « لوبقلاب هل اقاحلإ هيف طيلستلا انتبثأ امنإ انأل « قارتفالا

 حيرصلا ةلباقم يف لمعت ال ةلالدلا نأل « سلجملا يف ضبقلا نع هاهن اذإ ام فالخب

 ركذ هنأل « بسانم ريغ انه اهانل ركذ ليق « ناسحتسالا هجو هبدارأ :ش ( انلو ) :م

 بسانملا ناك لب « اًبسانم انل ركذ نكي ملف « نتملا يف مصخلا لوق ركذي ملو ناسحتسالاو سايقلا

 . ناسحتسالا هجو لوقي نأ

 نأ هبسان انلوق ناسحتسالا هجوو - هللا همحر - يعفاشلا لوق وه سايقلا ناك امل : تلق

 يف لوبقلا ةلزنب ضبقلا نأ ):م - هنع هللا يضر - يعفاشلا ركذب حرصي مل نأو « انلو لوقي

 ال ضبقلا نأ هلوقب قلعتي ةبهلا يف هلوقو « عيبلا يف لوبقلا ةلزنمب ةبهلا يف ضبقلا يآ :ش ( ةبهلا

 توبث هيلع فقوتي هنإ ثيح نم ) :م عيبلا يف لوبقلا لثم اهيف ضبقلا نوكو . مهفاف « لوبقلا هلوقب

 الإ كلملا مكح تبثي ال لوقلا لثم ضبقلا ناك اذإف « لوبقلا ىلع يأ :ش ( كلما وهو همكح

 دنع نم بهاولا دوصقم يأ :ش ( هنم دوصقملاو ) :م لوبقلاب الإ كلم ا تبثي ال امك « ضبقلاب

 اطيلست) :م بهاولا نم يأ :ش ( هنم باجيإلا نوكيف ) :م هل بوهوملل :ش ( كلملا تابثإ ) :م ةبهلا

 . ةلالد ىندأ ناكف « هدوصقمب ًاليصحت :ش ( ضبقلا ىلع هل

 ش ( انأل ) :م احيرص نذإللا هيف طرتشي ثيح :ش ( قارتفالا دعب ضبق اذإ ام فالخب ) :م

 :م ضبقلل يآ :ش ( هل اًقاحلإ هيف طيلستلا انتبثأ اغإ ):م نأشلا نأل يأ « هنأل خسنلا ضعب يفو

 . ضبقلا وهو لوبقلاب يأ :ش ( هب قحلي ام اذكف « سلجم اب ديقتي لوبقلاو لوبقلاب)

 هلوق ىلع اًقطع فطعلا واوب فالخبو لوقي نأ يغبني ناك :ش ( هاهن اذإ ام فالخب ) :م

 نأ هريدقت ردقم لاؤس نع باوج اذهو « دحاو اهمكح نأل « قارتفالا دعب ضبق اذإ ام فالخب

 ريرقتو . ضبقلا هل زوجي ملو دوجوم طيلستلا نإف « ضبقلا نم ىهن اذإ ام اذه ىلع مزلي لاقي
 ال هنإف ضبقت ال هل لاق نأب :ش ( سلجملا يف ضبقلا نع ) :م اًحيرص ىنعي هاهن اذإ هنأ باوجلا
 نذإلا ةلالدلاب دارأ :ش ( حيرصلا ةلباقم يف لمعت ال ةلالدلا نأل ) :م هدعبو سلجملا يف هضبق حصي

 نم لصح يذلا نذإالا نإف ضبقت ةت ال هلوق وه حيرصلاو ‹ ضبقلل بهاولا باجيإ نم لصاحلا

 : ناتشقانم هيفو حيرصلا لباقت ال ةلالدلا نأل < ‹ يهنلا حيرص دوجوب لطبت ةلالد باجيإلا

 . عيبلاك سلجملا دعب ضبقلاب رمألا حص امل لوبقلا ةلزنمب ناك ول ضبقلا نأ: ىلوألا

 لوبقلاو باجيإلا مع اذإ مث يرتشملل كلملا توبث عيبلا نم مئابلا دوصقم نأ : ةيناثلا

 هنذإ نودب يرتشملا هضبق ول ىتح « ضبقلا ىلع اًطلست عئابلا باجيإ لعجي مل رضاح عيبملاو
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 ‹ هيف لمعتسم يناثلاو هيف حيرص لوألا نأل « تيطعأو تلحنو تبهو هلوقب ةبهلا دقعنتو : لاق

 هللا كاطعأ لاقي ثلافلا كلذكو ء«اذه لثم تلحن كدالوأ لكأ »: مالسلاو ةالصلا هيلع لاق

 ‹ كل بوثلا اذه تلعجو ماعطلا اذه كتمعطأ هلوقب دقعني اذكو « دحاو ىنعمب هللا كبهوو

 ماعطإلا نألف لوألا ام . ةبهلا لمحلاب ىون اذإ ةبادلا هذه ىلع كتلمحو « ءيشلا اذه كترمعأو

 هذه كتمعطأ لاق اذإ ام فالخب « نيعلا كيلمت هب داري هنيع معطي ام ىلإ فيضأ اذإ

 . نمثلا سبحيو هدرتسي نأ هل زاج

 ‹« سلجلا ءارو ام ىلع فقوتي ال وهو دقعلا رطش مئابلا نم باجيإلا نأ ىلوألا نع باوجلا

 عئابلا دوصقم نأ ملسن ال انإف ةيناثلا نعو . هءارو ام ىلع فقوتي وهو مات دقع دجو ةبهلا يفو

 ينمض هل كلملا توبثو ريغ ال نمثلا ليصحت هنم هدوصقم لب يرتشملل كلملا توبث عيبلا دقع نم

 . هب ربتعی الف

 «تيطعأو تلحنو تبهو هلوقب ةبهلا دقعنتو ) :م : - هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 هلوق يأ :ش ( يناثلاو ) :م ةبهلا دقع يف يأ :ش ( هيف حیرص ) :م تبهو هلوق يآ :ش ( لوألا نأل

 زاجملا نأل « حيرص اًضيأ وهو هيف زاجم هب دارأ « ةبهلا دقع يف يأ :ش (هيف لمعتسم) :م تلحن

 . حيرصلاك فراعتملا

 ۾ امهنيب قرفًاأزاجم احيرص هتوخإو تلحنو ةقيقح احيرص ناك امل تبهو هلوق نأ الإ
 ةتسلا ةمئألا هجرخأ ثيدحلا اذه :ش (« اذه لثم تلحن كدالوأ لكأ » : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق)

 لاقف ىل ناك اًمالغ اذه ینبا تلحن ینإ لاقف لب یبنلا یتا ہابأ نإ لاق ریشب نب نامعنلا نع
 . ٠ هعجرأف» : لل هللا لوسر لاقف ءال لاق ؟ اذه لثم تلحن كدلو لكأ :١ يب هللا لوسر
 نم بجعلاو .دحاو ىضعمل او اًقلتخم « عيبلا » يف دواد وبأو « ةبهلا » يف ملسمو يراخبلا هج رخأ

 ‹ (طوسبملا» يفاذك : لاق ثيدحلا اذه ركذ ال هنأ ثيدحلا يف اعالطا هل نأ هئاعدا عم يكاكلا

 . امهریغ الو ملسمو يیراخبلا مسا هعمس يف قرط الو ثیدحلا بتک لوح محی مل نم لوق اذهف

 وه يأ تيطعأ هلوق ثلاثلاب دارأ ينعي :ش ( هللا كبهوو هللا كاطعأ لاقي ثلاثلا كلذكو ) :م

 دقعني اذكو «دحاو ىنعمب ) :م هللا كبهوو هللا كاطعأ لاقي امك ًازاجم ةبهلا دقع يف لمعتسم اًضيأ

 اذإ ةبادلا هذه ىلع كتلمحو ءيشلا اذه كترمعأو « كل بوثلا اذه تلعجو ماعطلا اذه كتمعطأ هلوقب

 ال كتلمح وهو مبارلاو اًقلطم ةبهلا اهب دقعنت ةثالث « ظافلأ ةعبرأ هذه :ش ( ةبهلا لمحلاب ىون

 ۰ . نآلا ءيجي ام ىلع ةينلاب الإ هب دقعني

 معطي ام ىلإ فيضأ اذإ ماعطإلا نألف ) :م ماعطلا اذه كتمعطأ هلوق ينعي :ش ( لوألا امأ ) :م

 هذه كتمعطأ لاق اذإ ام فالخب ) :م ةبه نوكيف ‹ ضوع ريغب :ش ( نيعلا كيأمت هب داري « هنيع
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 فرح نألف يناثلا امآو . اهتلغ لكا دارملا نوكيف معطي ال اهنيع نأل « ةيراع نوكي ثيح ضرألا

 هل رمعملل يهف ىرمع رمعأ نمف » :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقلف ثلاثلا امأو . كيلمتلل ماللا

 لمحلا نألف عبارلا امأو . انلق ال « ىرمع كل رادلا هذه تلعج : لاق اذإ اذكو « هدعب نم هتلرولو

 ‹ ةيراع نوكيف ةقيقح باكرإلا وه

 ‹ روكذملا رابتعاب ريكذتلاو ٠ ضرألا نأل يأ :ش ( معطي ال اهنيع نأل ةيراع نوكي ثيح « ضرألا

 ناكف ‹ اهنم لصحيام كتمعطأ ىنعملا نوكيف « بوصألا وهو اهنيع نأل خسنلا ضعب يفو

 نم نوكي كلذك ناك اذإ يأ :ش ( اهتلغ لكأ دارملا نوكيف ) :م اهنيع نود ضرألا ةعفنمل اكيلمم

 بحاص ريرقت يفانلو :-هللا همحر - يزارتألا لاقو . اهعير وهو ضرألا ةلغ لكأ هلوق

 اذه ىلعف « نيعلا كيلمت هب داري هنيع معطي ام ىلإ فيضأ اذإ ماعطإلا نإ لاق هنأل ؛ رظن « ةيادهلا»

 نأل ‹ مصخلا بهذم وهامك ةحابإلا ال كيلمتلا ةرافكلا يف ماعطإلا نم دارملا نوكي نأ يغبني

 ام ىلإ اًقاضم ةيآلا يف ماعطإلا ناكف « هنيع لكؤي ماعطلاو  ماعطلا ماعطإ ماعطإلا نم دارما

 . مهفاف « نيكاسم ةرشع ىلإ فاضم وه لب هنيع لكؤي ام ىلإ فيضأ هنآ ملسن ال : تلق

 :ش ( كيلمتلل ماللا فرح نألف ) :م كل بولا اذه تلعج هلوق ينعي :ش ( يناثلا امأو ) :م

 لعل ا ظفل نيب قرفال لدہب كيلمتلا ىف نأ ىرتالآ . كل بوفلا اذه تكلم هانعم ناكف

 هللا لاق نيعلا كيلمتل هنأل هانعب بولا اذه كتوسكو « لدب ريغب كيلمتلا يف اذكف «كيلمتلاو

 . بوثلا كيلمتب الإ ىدأتت ال ةرافكلاو 4 مهتوسكو :  ىلاعت

 نمف مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقلف ) :م ءيشلا اذه كترمعأو هلوق ينعي :ش ( ثكلاثلا امأو ) م

 يذمرتلاو دواد وبأو ملسم هجرحأ ثيدحلا اذه :ش ( هدعب نم هتثرولو هل رمعملل يهف یرمع رمعأ

 رمعأ نم» : ل هللا لوسر لاق « لاق - هنع ىلاعت هللا يضر - رباج نع ةجام نباو يئاسنلاو

 .« هبقعلو رمعأ نمل يهو اهيف هّقح هّلوق عطق دقف هبقعلو هل یرمع ًالجر
 اذإ البإ وأ اًضرأ وأ يراد هترمعأ لاقي :ش ( ىرمع كل رادلا هذه تلعج لاق اذإ اذكو (:م

 ال ) :م مسا ىرمعلاو « يلإ تعجر تم اذإف « كرمع وأ يرمع كل يه : تلقو اهايإ هتيطعأ

 . كيلمتلل ماللا فرح نألف هلوق ىلإ هب راشأ :ش (انلق

 ةقيقح باكرإلا وه لمحلا نألف ) :م ةبادلا هذه ىلع كتلمحو هلوق ينعي :ش ( عبارلا امأو ) :م

 . نيعلا كيلمتلاو كتلمح نإ ةيراعلا يف لاق دقو لوقلا اذه ميقتسي فيك ليق :ش ( ةيراع نوكيف

 . كانه رظنلا اذه ردق : تلق
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 ولو . هتين دنع هيلع لمحيف كيلمتلا هب داريو سرف ىلع ًانالف ريمألا لمح لاقي ةبهلا لمتحي هنكل
 ‹( مهتوسك وأ : ىلاعت هللا لاق . كيلمتلا هب داري هنأل ءةبه نوكي بوثلا اذه كنوسك : لاق

 انيور امل ةيراع تناك ةيراجلا هله كتحنم : لاق ولو . هنم هكلم يأ ء ًابوث االف ريمألا ىسك لاقيو

 يف ةمكحم ةيراعلا نأل ؛ ةيراع يهف ةبه ىنكس وأ ىنكس ةبه كل يراد : لاق ولو . لبق نم

 . مكحملا ىلع لمتحملا لمحيف نيعلا كيلمت لمتحتو اهلمتحت ةبهلاو ةعفنملا كيلعت

 ينعي « نيعلا كيلمتل كانه هلوقر ‹عضولا ىلإ رظنلاب ةقيقح ةقيقح انهاه هلوق نأ : باوجلا ريرحتو

 لمتحی هنکل ) :م ك ارتشم هنأك ريصيف فرعلاب ترجه ام ةقيقحلا نكلو « لامعتسالاو فرعلا يف

 كيلمتلا هب دارو ) :م هلوق ىنعم وهو « اهايإ هكلم يأ :ش ( سرف ىلع اًنالف ريمألا لمح لاقي « ةبهلا

 هيلع دیدشت هيفو هظفل هلمتحی ام یون اذإف :ش ( هتين دنع ) :م كيلمتلا ىلع يأ :ش ( هيلع لمحیف

 اعيرفت هركذ « طوسبملا » لئاسم نم اذه :ش ( ةبه نوكي بوثلا اذه كتوسك : لاق ولو ) :م

 نإف :ش ( (مهتوسك وأ # ىلاعت هللا لاق « كيلمتلا هب داري هنأل ) :م هللا همحر يرودقلا ةلأسم ىلع

 نم يأ :ش ( هنم هكلم يأ « ابوث اتالف ريمألا ىسك لاقيو ) :م ةعفنملا كيل ال نيعلا كيلمت هب دارم

 هلوق نم هرکذ ام هب دار :ش ( لبق نم انیور ال ةيراع تناك ةيراخلا هذه كتحنم لاق ولو ) :م نالف

 .همالك لمتحم هنأل « تبثي كيلمتلا ىون اذإ نكلو « ا ةدودرم ةحنملا » مالسلا هيلع

 عماحجملا لئاسم نماذهو :ش ( ةيراع يهف ةبه ىنكس وأ ىنكس ةبه كل يراد :لاق ولو ) م

 : لوقي لجرلا يف : - هللا مهمحر - ةفينح يبأ نع بوقعي نع دمحم هيف اهتروصو « ريغصلا
 نإو « ةبه يهف اهنكست ةبه كل يه : لاق نإو . ةيراع هذه لاق هيلإ اهعفدو ىنكس ةبه كل اذه

 « ىنکس يهف ةبه نكس كل يه لاق

 نأل) :م ماهبإلا نم كل يراد هلوق يف امل نريبتلاو لاحلا ىلع نيعضوملا يف ةبهلا بصنو

 ءنيعلا كيلمت لمتحتو ) :م عفانملا لمتحت يأ :ش ( اهلمنحت ةبهلاو ةعفنملا كيلمت يف ةمكحم ةيراعلا

 ىنكس : لاق هنأكف « لمتحملا ىلع اًيضاق مكحملا راص ينعي :ش ( مكحملا ىلع لمتحملا لمحيف

 . مكحم ةيراعلا نأل « ةيراع نوكيف كل يراد

 . ؟ مكحم اهنإ لوقت نيأ نم : تلق ناف
 لوأ مكح هب ربتعيف مالكلا لوألا ريسفت جرح هنأل ‹ ةبقرلا كيلمت لمتحت ال اهنأل : تلق

 اذكو « ةعفنملا كيلمت يف مكحم ىنكسلا نأل : لوقي نأ مالكلا قح ناك: حارشلا تلاق . مالكلا

 . هجیرخت قبس : حیحص (۱)
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 امل ةبه ةيراع وأ ةيراع ةقدص وأ ةقدص ىنكس وأ ىنكس ىلحن وأ ىنكس ىرمع لاق اذإ اذكو

 هيبنت وهو هل ريسفتب سيلو ةروشم اهنكست هلوق نأل ؛ ةبه يهف اهنكسن ةبه : لاق ولو . هانمدق
 الإ مسقي اميف ةبهلا زوجي الو : لاق . هل ريسفت هنأل « ىنكس ةبه هلوق فالخب . دوصقملا ىلع

 ةموسقم ةزوحم

 . مكحم ىنكسلا نأل : لاق ثيح« طوسبملا » يف هركذ

 لاقاذإاذكو ):م . ةيراعلا مسا هيلع قلطأف ةيراعلا الإ لمتحي ال ىنكسلا نأب : بيجأو

 وأ ) :م ةقدص كل يراد لاق نأب :ش ( ةيراع ةقدص وأ ) :م ةَقدص ىنكس كل يراد لاق نأب :ش

 . مكحملا ىلع لمحيل :ش ( هانمدق امل ةبه ةيراع

 ةبه كل يراد : لاق ولو .« طوسبملا» يفركذ :ش ( ةبه يهف اهنكست ةبه لاق ولو ):م

 :ش ( ةروشم اهنكست ةبه هلوق نأل ) :م ةبه يهف هيلإ اهملسو اهنكستل ىرمع لاق وأ ءاهنكست

 ريسفتب سيلو ) :م نظلا بلاغ ىلع يأر جارختسا يهو « ىروشلا ىنعمب نيشلا مضو ميملا حتفب

 رادلا هكلم لاق نأب :ش ( دوصقملا ىلع هيبنت وهو ) :م مسالل ًاريسفت حلصي ال لعفلا نأل :ش (هل

 ماعطلا اذه هلوق ةلزنب كيلمتلا مكح هب ريغتي الف هركذي مل نإو « مولعم وهو اهنكسيل هرمع

 . لبقي مل ءأاش نإو « لاق ام لعفو هتروشم لبق ءاش نإف هسبلت بوثلا اذهو هلکأت

 اریسفت نوکی نأ زاجف مسا ینکس هلوق نال :ش ( هل ریسفت هنال ینکس ةبه هلوق فالخب ) :م

 :ش ( ةزوحم الإ مسقي اميف ةبهلا زوجي الو ) :م :- هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 نودب ضرألا يف عرزلاو رجشلا ىلع رمثلا ةبه حلصت ال ىتح « بهاولا كالمإ نع ةغرفم يأ

 قرفلا يف ليق « عاشملا نم هب زرتحا :ش ( ةموسقم ) :م اندنع سكعلا اذكو « ضرألاو رجشلا

 ال هنإف «هتيلام يف اًتاصقن بجويو ضيعبتلا هرضي ءيش لك مسقي ال ام نيبو مسقي ام نيب
 . فالخ الب زئاج هضعب ةبهف ريناندلاو مهاردلاك ةمسقلا لمتحي

 ال وهف ىجرلاو مامحلاك هتعفنم سنج وأ دبعلاك ًالصأ هتعفنم ةمسقلاب توفي ام لك : ليقو

 ىلع هربجي ال يضاقلاف رخآلا ىلإو « ةمسق امهدحأ بلطول نينثا نيب كرتشم لك: ليقو

 ال دسفم ةمسقلا لمتحياميف ةبهلل نراقملا عويشلا مث ‹ ةمسقلا لمتحي ال ام وهو « ةمسقلا

 . ةبهلا حصت هضعب يف عجزف اًنيش بهو ول ىتح « ئراطلا

A 



 ؛ نيهجولا يف زوجي - هللا همحر - يعفاشلا لاقو . ةزئاج مسقي ال اميف عاشملا ةبهو

 ؛ زوجی اموسقم ملسو اًعاشم بهو ول یتح «دقعلا تقو ال ضبقلا تقو عويشلا يف ة ةربعلاو

 ًارمت بهو وأ ةبهلا تزاج هملسو رخآلا فصنلا بهو مث ملسي ملو رادلا فصن بهو ول اذكو

 نم ملعف هريغو « ةريخذلا » يف اذك « زوجي ازرفم كلذ دعب ملس مث « ضرأ يف اعرز وأ لخن يف
 هزوجيأل هيف كلما تبلت ال ةموسقم ةزوجم الإ مسقياميف ةبهلا زوجي ال هلوق ىنعم نأ اذه

 هملست ليق . كلملل ةتبثم ريغ نكلو « ةزئاج عقت مسقي اميف اهسفن يف ةبهلا نأل « ةموسقم

 . رايخلا طرشب عيبلا هريظن « اريظن ًازرفم

 ؛ متي ال ةمسقلا لمتحي اميف حاشا ةبه : - هللا مهمحر - انؤاملع لاق ؛ طئاحلا ١ يفو

 -هللا مهمحر- انباحصأ ضعبو ةمات اهنإ -هللا همحر- يعفاشلا لاقو . ةمسقلا لبق كلملا ديفيو

 اذك « ةمات ريغ لب ةدساف اهنإ لاقي الو ‹ ضبقلا لبق ةبهلاك هانلق ام حصألاو ةدساف اهنإ اولاق

 .اذه

 ءالع لاقاذك « ةمات ةبادلاو دبعلاك ةمسقلا لمتحي ال اميف عاشملا ةبه نأ ىلع اوعمجأو

 - انؤاملع لاق : « ةيناهربلا ةقيرطلا » يف لاقو . فالخلا ةقيرط يف ملاعلا :- هللا همحر - نيدلا

 ركب وبأ مالسإلا خيش لاقو . ةيلختلاب كلما ديفي ةمسقلا لمتحي اميف عاشملا ةبهو - هللا مهمحر

 ةمسقلا لمتحي اعاشم بهو اذإ : انؤاملع لاق : « هطوسبم» يف هداز رهاوخب فورعملا هللا همحر

 . هكيرش نم وأ يبنجألا يف بهو ناك ءاوس زوجي ال

 ىليل يبأ نبا لاقو « كيرشلا نمو يبنجألا نم زوجي : - هنع هللا يضر - يعفاشلا لاقو

 اذإ هنأ ىلع اوعمجأو زاج كيرشلا نم بهو نإو « زجي مل يبنجألا نم بهو نإ : هللا همحر

 . زوجي هنإف ةمسقلا لمتحي ال ام بهو

 نأل « ةزئاج ةمسقلا لمتحي ال عاشملا ةبه هانعم :ش ( ةزئاج مسقي ال اميف عاشملا ةبهو ) :م

 ‹ موسقم ريغ وه اميف موسقلا ريغلا بيصنلا تبهوو ًارهاظ ىنعملا نوكيف « موسم ريغ عاشملا
 . مهفاف « انركذ اجب هعفدو رکنتسم كلذو

 ال اميفو ةمسقلا لمتحي اميف يأ :ش ( نيهجولا يف زوجي : - هللا همحر - يعفاشلا لاقو ) :م

 ءاوس عاشملا ةبهزوجي : « ةضورلا » يفو . - هللا امهمحر - دمحأو كلام لاق هبو لمتحي

 . هسكعو اهعرز عم ةعورزملا ضرألا ةبه زوجيو « هريغوأ كيرشلل هبهو ءاوس هريغو مسقنملا

 لوهجملا ةبه حصتو « ةمسقلا لبق ناك نإو ‹ عويشلاب عنتي الو : ةيكلاملل ؛رهاوجلا» يفو

 . بلكلاو قبآلاو

 كيرشلا نم حصيو « هتمسق ترذعت نإو عاشملا ةبه حصتو : « ةلبانحلا ىواتف)» يفو
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 «كللا وهو همكحل لباق عاشملا نأل اذهو « هعاونأب عيبلاك هريغو عاشملا يف حصيف كيلمت دقع هنأل

 هيلع صوصنم ضبقلا نأ انلو ءةيصولاو ضرقلاك عويشلا هلطبي ال أعربت هنوكو « هل الحم نوكيف
 ‹ هيلإ هريغ مضب الإ هلبقي ال عاشملاو « هلامك طرتشيف ةبهلا يف

 ہہ
 هتمسق يتأي ال امن وأ مسقني ام ناك ءاوسو « نكي مل وأ لوحيو لقني ام ناك ءاوس هريغو

 عيبلاك هريغو عاشملا يف حصيف كيلمت دقع هنأل ) :م يخرسلاو ةرهوجلاو ةبادلاو دبعلا يف صقشلاك
 يف ضبقلا مامت عنمت ال عويشلا نإف هريغو ملسلاو فرصلاو دسافلاو حيحصلا نم :ش ( هعاونأب

 . عامجإلاب دوقعلا هذه

 وهو ) :م ةبهلا دقع مكحل يأ :ش ( همكحل لباق عاشملا نأل ) :م هزاوج يأ :ش (اذهو ) :م

 ‹ هلالحم نوكي نأ حلصي دقع مكحل لباق وهام لكو ثرإلاو عيبملاك :ش ( هل ًالحم نوكيف كلملا
 الو ‹ هلحم ىلإ اًقاضم هلهأ نم ًارداص دقعلا ناكف « اهمزاول نم مزال وأ ةيلباقلا ريغ ةيلحملا نأل
 . ًازئاج ناكف ةمث عنام

 رقتفي ال عيبلا لاقي نأ هريدقت ردقم لاؤس نع باوج :ش ( عویشلا هلطبب ال اعربت هنوکو ) :م

 . ضبقلا ىلإ جاتحمو عربت دقع هنإف ةبهلا فالخب « ضبقلا ىلإ
 . هب عربتي مل وهو ةمسقلا نامض بوجو هنمض يف مزلي عاشملا يف : هزاوجب انلق ولف

 هلطبي ال اًعربت روكذملا وأ بهولا رابتعاب ريكذتلاو ةبهلا نوكو يأ هنوكو : هلوقب باجأف
 . تاعربتلا يفًالطبم كلذ دهعي مل ينعي ‹ عويشلا

 يف لمعي اًضرق هفصن نوكي نأ ىلع لجر ىلإ مهرد فلآ عفد نأب' :ش ( ضرقلاك ) :م
 طرتشي ال مث « ضرقلا يف كلما عوقول اطرش ضبقلا نأ عم زوجي هنإف « ةكرش رخآلا فصنلا
 نأ ىلع لدف « حيحص كلذ نإف مهرد فنأب نيلجرل ىصوآ نآب :ش ( ةيصولاو ):م ةمسقلا
 . اعنام نوكي ىتح عربتلا لطبي ال عويشلا

 ال »:مالسلا هيلع هلوق نم هركذ ام هب دارأ :ش ( ةبهلا يف هيلع صوصنم ضبقلا نأ انلو ) :م
 يبنلا نع تبثي ملو هل لصأ ال ثيدحلا اذه نأ مدقت دق هنأل ‹ رظن هيفو « ةضوبقم الإ ةبهلا زوجت

 . ءيش ةبهلا يف ضبقلا طارتشا يف ةي

 ‹ضبقلا لامک يأ :ش ( هلامک طرتشیف ) :م هبسحب ءيش لک ضبقف ضبق طارتشا تبث ولو
 هنأل «هتالص زوجت ال ميطحلا لبقتسا ول ىتح « هدوجوب ءانتعالا ىلع لدي هيلع صيصنتلا نأل

 ال قالطإلا نودبو «اًقلطم اًتباث نوكي ال هجو نود هجو نم تباثلا نأل « اذهو « ةنسلاب تيبلاب

 ۾ بوهوملا ىلإ بوهوملا :ش ( هيلإ هريغ مضب الإ ) :م ضبقلا يأ :ش ( هلبقي ال عاشملاو ) :م تبثي
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 هزاوج عنتما اذهلو ‹ ةمسقلا ةنؤم وهو همزتلي مل ئيش همازلإ هزيوجت يف نألو « بوهومريغ كلذو

 ٠ هب ىفتكيف نكمملا وه رصاقلا ضبقلا نأل « مسقي ال ام فالخب . ميلستلا همزلي الئل ضبقلا لبق

 نيعلا تقال ةبهلاو ةعفنملا وهو هب عربتي مل اميف ‹ همزلت ةأياهملاو ةمسقلا ةنؤم همزلت ال هنألو

 ةصقان ةزايحلا تراصف « بوهوملا نع زاتمم ريغو :ش ( بوهوم ريغ ) :م ريغلا يأ :ش ( كلذو )

 . كلملا ةدافإال ضهتتي الف

 ايش ):م بهاولا مازلإ يأ :ش ( همازلإ ) :م عاشملا يف ةبهلا دقع :ش ( هزيوجت يف نألو ) :م

 عرمتلا دقع ريصيف « ةمسقلاب هبلاطل ةمسقلا لبق هكلم ول هنأل :ش ( ةمسقلا ةنؤم وهو همزتلي مل

 . عربتلا عضوم فالخ وهو هيلع ةمساقملا نامض اًبجوم

 ةمسقلا ررض همازتلا ىلع لدي عاشملا ةبه ىلع همادقإ نأل « يضرم ررض اذه ٠ لیق نإف

 . ًايضرم نكي ملام ررضلا نم رئاصلاو

 كلم اب ايضار نوكي نأ زاوجل اهمزلتسي ام الو« ةمسقلا سيل هنم يضر : نأٻ بيجا

 زوجت ال : اولاق مهنأل « ةدرطم ريغ ةلعلا هذه : ليق « اهمزلتسيالو ةمسقب سيل وهو «عاشلا

 ةبه زوجت ال : - هللا همحر- ةفينح وبأ لاق كلذكو « ةمسقلا ررض ةمث سيلو كيرشلا نم ةبهلا

 . ةمسقلا ررض هيف سيلو نينا نم دحاو
 .ةروص لك يف ال مكحلا سنج يف يخارت ةلعلا دوجو : تلق

 يآ :ش ( هزاوج عنتما ) :م مزتلي ملام مازلإدقحلا اذه زيوجت نألو يأ :ش ( اذهلو ) :م

 ةنؤم همزلت ال هنالو ) :م ةرورض :ش ( هب یفتکیف نکمملا وه رصاقلا ضبقلا نأل « مسقي ال ام فالخب)

 طارتشا يفو ٠ ضبقلا لامك طارتشا ىلع بترم هلك هركذ يذلا اذه نإ ليق دقو :ش (ةمسقلا

 . هلامك طارتشاب فیکف « رظن هلص

 ٠ هب ةيصولاو هضرقو هعيب زوجي امك هفقوو هتزاجإو هنهرو عاشملا ةبه زاوج حيحصلاو

 هل بوهوملا بلط نإف « عامجإ الو ةنس الو باتك هدر يف دري ملو كلذ ىلع سانلا لاز الو

 ال كلذ نأ ناكف « هكليب امع ةصح عاب دقو عئابلا اهب مزلأ اذإ امك وهف بهاولا اهب مزلأو ةمسقلا

 . ةبهلا ةحص نم عني ال كلذكف « همزتلي ال ام مازلإ هيف ناك نإو عيبلا ةحص نم عني

 زوجي ال نآ يغبني لاقي نأ هریدقت « انیلع دري لاؤس باوج اذه :ش ( همزلت ةاياهملاو (:م

 نآ باوجلا ريرقتو . مزتلي ملام مازلإ اهباجيإ يفو « ةأياهملا مزلي هنأل « ةمسقلا لمتحي ال اميف

 نیع يف اًنامز كلذ نكي ملف :ش ( نيعلا تقال ةبهلاو ةعفنملا وهو هب عربتي مل اميف ) :م همزلت ةأياهملا
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 ملسلاو فرصلاو دسافلا عيبلا امأو حيحصللا عيبلا اذكو ٠ ضبقلا اهطرش نم سيل ةيصولاو

 ضرقلاو ‹ ةمسقلا ةنؤم موزل بسانتف نامض دوقع اهنألو « هيلع صوصنم ريغ اهيف ضبقلاف
 ةمسقلا نود هيف رصاقلا ضبقلا انطرشف « هجو نم نامض دقعو هجو نم عربت

 . هکلیب عافتنالا تارورض نم هذه لب « عربت ام

 دجو دقف اهزاوج نع اًعنام ناك نإ ةبهلا دقعب بهاولا مزتلي مل ام مازلإ : لوقي نآ لئاقلو
 اًمكحم ناك هب عربت ام ىلإ ةدوعب متصصح نإو

 يه نيع ةدايز مازلإ كلذ ىلإ هدوع يف نأب مكحتلا عفدبو كلذب هصيصحتب : باوجلاو
 جاتحت ال ةأياهملا نأل < « كلذ هريغ يف سيلو هكلم نع اهجارخإب ةبوهومل ا نيعلا ىلع ةمسقلا ةرجأ
 يفو « هل بوهوملل هتميق نمضي هنإف ميلستلا دعب بوهوملا بهاولا فلتأ اذإ ام مزلي الو اهيلإ

 عربتلا دقعب ال فالتإلاب كلذ نأل هب عربت ام ىلع نيع ةدايز مازلإ كلذ

 هريرقت . ةيصولاب ضبقلاك هلوق نع باوج اذه :ش ( ضبقلا اهطرش نم سيل ةيصولاو ) :م

 م كلذك تسيل ةيصولاو عاشملا يف هققحت مدعل هطرش نم ضبقلا نوكي اميف عنام عويشلا نأ
 عيبلا مكح اذكو ينعي ٠٠ :ش (اهيف ضيفا ملسلاو فرصلاو دسافلا يلا ماو حملا ىيا اكوا
 . هرخآ ىلإ . .

 حصي الف :ش (هیلع صوصنم ریغ) م هنكلو « كلملل اطرش اهيف ضبقلا ناك نإو هب دارأ
 هئاقبل فرصلا يفو « ءادتبا كلملا توبثل هيلع ًاصوصنم ضبقلا نوكي اميف انمالك : انلق . هيفن
 زارتحالل لالا سأر ضبق طارتشا نإف « ملسلا يف ماركلا اذكو « هيف نحن اميف سيلف هكلم يف
 ثيدحلا یورو « - هللا همحر- مالس نب مساقلا ديبع وبأ هرسف اذكو « ةئيسنلاب ةئيسنلا وهو
 - رمع نبا نع رانيد نب هللا دبع نع ةديبع نب ىسوم نع بابحلا نب ديز ينثدح : لاقو اًضيأ
 . هع یھن هنأ 6 يبنلا نع -امهنع هللا يضر

 :ش ( ةمسقلا ةنؤم موزل بسانتف نامض دوقع ) :م ةروكذمل ا ءايشألا نألو يأ :ش ( اهنألو ) :م
 باوجلا ةمتت نماذه :ش ( عربت ضرقلاو ) ةبهلا فالخب « اهب ةمسقلا نامض قلعت بسانت ينعي
 يبصلا نم حصي ال هنأ ليلدب :ش ( هجو نم ) :م عربت ضرقلا يأ ةيصولاو ضرقلاك هلوق نع

 رصاقلا ضبقلا انطرشف ) :م لثملاب نومضم ضرقتسملا نإف :ش ( هجو نم نامض دقعو ) :م دبحلاو
 مل نامضلا دقعب ةهبشلاو ةبهلا يف امك ضبقلا انطرش عربتلا ةهبشلف كلذك ناك اذإ يأ :ش ( هيف
 ضبقلاب هيف ىفتكاف « عيبلا يفامك :ش ( ةمسقلا نود ) :م هلوق ىنعم وهو « ةمسقلا طرتشي

 . رانيد نب هللا دبع يف اميس الو فيعض ةديبع نب ىسومف : فيعض هدانسإ ()
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 نأل ‹ زوجي ال هکیرش نم بهو ولو . هيف هيلع صوصنم ريغ ضبقلا نأ ىلع نیهبشلاب المع
 همسق نإف « انركذ امل ةدساف ةبهلاف ًاعاشم اصقش بهو نمو : لاق . عويشلا سفن ىلع رادي مكحلا

 ؛ زاج هملسو

 ليلعتلا ىلع المع باصتناو ‹«نامضلا هبشو عرمتلا هبش امهو :ش ( نيهبشلاب ًالمع ) :م رصاقلا

 ىعاريل ضرقلا يف يآ :ش ( هيف هيلع صوصنم ريغ ضبقلا نأ ىلع ) :م نيهبشلاب لمعلا لجأل يأ
 . تاهجلا لمكأ ىلع هدوجو

 لاؤس باوج اذه :ش ( عويشلا سفن ىلع رادي مكحلا نأل زوجي ال هکيرش نم بهو ولو ) :م
 امآ ء نيرمألا دحأ نم ولخي ال عاشملا يف ةبهلا زاوج مدع لاقي نأ هريرقت « مصخلا ةهج نم لاقي

 يذلا عاشملاب لطبي لوألاب متلق نإ ةمسقلاب ةبلاطملا مزال ىلع وأ عويشلا سفن ىلع ًارئاد نوكي نأ

 . مسقنيال

 سیل هنآ عم « مکدنع زوجي ال هنإف هکیرش نم هبیصن بهو اذإ اب لطبی يناثلاب : متلق نإو
 .ةمسقلاب ةبلاطملا موزل هيف

 ميقأف « ةمسقلاب ةبلاطملا هيف روصتي لحم يف عويشلا سفنب قللعم مكحلا نأ : باوجلا ريدقتو

 هكيرش نم هبيصن ةئيهو ةمسقلا هيف روصتي يذلا عضوملا يف نكل « ةمسقلاب ةبلاطملا ماقم عويشلا

 باوج ةقيقحلا يف اذه : - هللا همحر - يكاكلا لاقو . اهماقم هيف عويشلا ميقأف « ليبقلا اذه نم

 نم زوجي ةمسقلا لمتحياميف عاشملا ةبه هدنع نإف « - هللا همحر - ىليل يبآ نبا لوق نع

 .  ةمسقلا نامض قاقحتسا مدعل كيرشلا

 انيلع مصخلا دروأ اميف باوجلا ةمتت نم مالكلا اذه نأل « هجو هل ناك نإو « ديفي اذه : تلق

 . یفخی ال ام ىلع

 نيشلا رسكب :ش ( ًاصقش بهو نمو ) :م :- هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( لاق (:م

 لبق كلملا تبشي ال هانعم :ش ( ةدساف ةبهلاف « اًعاشم ) :م اًبيصن يأ «فاقلا نوكسو ةمجعلا

 نأ نم :ش ( انرکذامل ) :م بيرق نع هانررق ام ىلع ةزئاج اهسفن يف ةبهلا نأل ازرفم هميلست

 زرفأو عاشملا مسق نإف يأ :ش ( همسق نإف ) :م ةموسقم ةزرحم الإ زوجي ال مسقياميف ةبهلا

 ول ةدسافلا ةبهلا يف ذئنيح كلم لا تبثي يأ :ش ( زاج ) :م هل بوهوملا ىلإ :ش ( هملسو) :م هبيصن

 ذخأ هبو كلملاديفي الو نمضي هنأ متسر نبا ركذ « هل بوهوملا دنع كلهفاًعاشم هضبق

 . يواحطلا

 يفاذك «خياشملا ضعب ذخآأ هبو « هدي يف هنومضم نوكي الو كلملا ديفي :ماصع لاقو
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 ةيهلاف مسمس يف انهد وأ ةطنح يف اقيقد بهو ولو : لاق . عويش ال هدنعو « ضبقلاب همامت نأل
 ول اذهلو ‹ مودعم بوهوملا نأل ‹ نبللا يف نمسلا اكو « زجي مل هملسو نحط نإف  ةدساف
 ءديدجتلاب الإ دقعني الف ًالطاب دقعلا عقوف كلملل لحمب سيل مودعم او ‹ هكلي بصاغلا هجرختسا

 ‹ كيلمتلل لحم عاشملا نأل « مدقت ام فالخب

 الف :ش ( عويش ال ) :م ضبقلا دنع يأ :ش ( هدنعو ضبقلاب همامت نأل ) :م ناخ ىضاق ىراتف»
 . داسف

 ( ةدساف ةبهلاف مسمس يف اتهد وأ ةطنح يف اًقيقد بهو ولو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ناك اذإ ام فالخب « ديدجتلاب الإ دقعني مل دقعلا ةلاح اًمودعم ناك اذإ لحملا نآ انه لصألا :ش
 م ةطنحلا :ش ( نحط نإف ) :م نآلا ءيجي ام ىلع ديدجتلا ىلإ جاتحي ال زارفإلا دعب هنإف اعاشم
 سيل ينعي :نش ( مودعم بوهوملا نأل « نيللا يف نمسلا اذكو «زجي مل ) :م قيقدلا :ش ( هملسو)

 ةماعنأل « ةوقلابًادوجوم هنوكب ربتعم الو رصعلاو نحطلاب ثدحي اغإو « لعفلاب دوجومب
 عيب زوجي نأ يغبني ليقام نع باوجلا جرخم اذهبو « ةدوجوم ىمست الو « كلذك تانكمملا
 . مسمسلا يف ام رثكأ يفاصلا نهدلا نوكي نأ طارتشا الب اقلطم مسمسلاب نهدلا

 بصغنأب :ش ( بصاغلا هجرختسا ول ) :م اًمودعم بوهوملا نوكلو يأ :ش (اذهلو ) م
 هيلع دری ملف «ًادوجوم نكي مل بصغلا تقو هنأل :ش ( هکلمب ) :م هناف هنهد جرختساف اًمسمس

 الإ يأ :ش ( ديدجتلاب الإ دقمني الف ًالطاب دقعلا عقوف ‹ كلملل لحمب سيل مودعملاو ) :م بصغلا

 نأل ) :م دقعلا ديدجت ىلإ هيف جاتحي ال هنإف « عاشملا وهو :ش ( مدقت ام فالخب ) :م دقعلا دیدجتب

 ليبس ىلع ال نكل « هنم ضبقلا روصتيو « دقعلا تقو ًادوجوم هنوكل :ش ( كيلمتلل لحم عاشملا
 لاز اذإف <« ياست نع زجملا وهو هري يف ىنمل هيف عنالاو مجإلاب همي حسي الهر ٠د امك

 ازئاج بلقنا عناملا

 هتيراج نطب يف ام لجرل لجر بهو ولو : « هرصتخم» يف - هللا همحر - يخركلا لاقو

 لبق هنم ادبز وأ « یلسی نأ لبق نبل نم اًنمس هل بهو وأ « اهعورض يف ام وأ همنغ نطب يفام وأ

 ىلع هطلسو ةطنح نم اقيقد وأ نوتيز نم اًيز وأ رصعي نأ لبق مسمس نم اتهد وأ ضخ نأ
 ىلع هطلسي الو نيدلا اذه هبشي الو زوجي ال كلذ نإف « كلذ جارختسا دنع وأ ةدالولا دنع هضبق

 اذه زوجي ال انركذ ام كلذ ريغو هل هتبهو هنم هعيب زجي مل يرخلا ةمذ يف يذلا نيدلا نأل « هضبق
 . یهتنا ‹ هيف
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 ليخنلا يف رمتلاو ‹ ضرألا يف لخنلاو عرزلاو منغلا رهظ ىلع فوصلاو عرضلا يف نبللا ةبهو

 يف نيعلا تناكاذإو : لاق . عاشملاك ضبقلا عني كلذو لاصتالل زاوجلا عانتما نأل « عاشملا ةلزنم

 ‹ طرشلا وه ضبقلاو هضبق يف نيعلا نأل « اضبق هيف ددجي مل نإو ةبهلاب اهكلم هل بوهوملا دي

 يف رمتلاو ضرألا يف لخنلاو عرزلاو منغلا رهظ ىلع فوصلاو « عرضلا يف نبللا ةبهو ) :م

 بلح اذإ اندنع مث ‹ زوجي ةثالثلا دنعو « عاشملا يف امك زوجي ال ينعي :ش ( عاشملا ةلزنمب ليخنلا

 ‹ هملسو هبهو اذإ عاشملا يف امك اًتاسحتسا زاج هل بوهوملا هضبقو هملسو فوصلا زجو نبللا

 ال بهاولا كلي يأ :ش ( لاصتالل زاوجلا عانتما نأل ):م اهملسو عرزلاو رمدلا عطق ول اذكو

 ‹ كيلمتلا لحم عرضلا يف نبللاو منغلا رهظ ىلع فوصلا نأ ليلدب ةمودعم ءايشألا هذه نوكل

 . عويشلا مدعني لصفلابو - هللا همحر - فسوي يبأ دنع هيلع حلصلا زوجي ىتح

 ‹ ضبقلا مامت عني بهاولا كلب بوهوملا لاختشا نأ لئاسملا هذه مسح يف لصألاو

 ةرج وأ اًبارج وأ بهاولا عاتم اهيفًأراد بهو اذإ اذه ىلعف < ‹ ةبهلا ةحص عني صقانلا ضبقلاو

 اعراف ميلستلا عقو اذإ دقعلا تقو لغشلاب ربتعم الو « ةدساف ةبهلاف بهاولا ماعط اهيف ىقلأ

 . غيرفتلا دعب ضبقلاب نذإلا ربتعي وأ ترغص

 قلاوجلا وأ بارجلا يف امو رادلا يف ام بهو ولف « لغشلا غم كيلإ اهتملس هلوق يفكي الو

 ديلا مايقو « هكلمب لوغشمب سيلو بهاولا كلل لغاش انه بوهوملا نأل « ةمات ةبهلاف ماعطلا نم

 ر يمرر ا٠ ريظتر ء ىلرألا ةلاسلا فالخب ‹ لصألا ىلع ديلا مايق بجوي ال عبتلا ىلع

 بهو وأ « ماجل وأ وأ جرس اهيلعو ةبادلا اذكو ‹ ةمات ةبهلاف اهملسو اهيلح نود اهبهوف يلح اهيلعو

 يفف :ش ( عاشلاك ضبقلا عني ):م لاصتالا يأ :ش ( كلذو ) :م ةبادلا نود ماجللا وأ جرسلا

 .لاصتالا يف اذكف « عني عئاشلا

 ةعيدو تناك نأب :ش ( هل بوهوملا دي يف نيعلا تناك اذإو ) :م : يرودقلا يأ :ش (لاق ) :م

 ( طرشلا وه ضبقلاو هضبق يف نيعلا نأل « اًضبق هيف ددجي مل نإو ةبهلاب اهكلم ) :م اهوحن وأ ةيراع وأ

 امهرياغتو ءرخألا نع امهدحأ ةباين زوجي نيضبقلا سناجت نأ كلذ يف لصألا دوجوم وهو :ش

 ةيراع وأ صخش دي يف ةعيدو ءيشلا ناك نإف « سكعلا نود ىندألا نع ىلعألا ةباين زوجي

 ناك ولو . نيسناجم اناكف اًتامض سيل نيضبقلا الك نأل « ضبق ديدجت ىلإ جاتحي ال هايإ هبهوف

 ‹فيعضلا نع بونيف ىوقأ لوألا نأل هديدجت ىلإ جتحي مل هايإ هبهوف دساف عيبب وأ اًبوصغم هديب

 . ءيش ةدايزو هيلإ جاتحملا ضبقلا دجوف ةدايزو ىندألا يف ام ىلعألا يف نأل

 نع بوني الف فيعض ةنامألا ضبق نأل « ضبق ىلإ جاتحي هنإف هنم هعابف ةعيدو تناك ولو

 . هريغو «ةريخذلا » يف هركذ يذلا اذه نامضلا ضبق
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 ضيق امأ « ةنامألا ضبق هنع بوني الف نومضم عيبلا يف ضبقلا نأل « هنم هعاب اذإ ام فالخب
 يف هنأل « دقعلاب نبالا اهكلم ةبه ريغصلا هنبال بألا بهو اذإو . هنع بونيف نومضم ريغف ةبهلا
 هدي نأل ‹ هعدوم دي يف وأ هدي يف ناك اذإ ام نيب قرف الو . ةبهلا ضبق نع بونيف بألا ضبق

 يف وآ هریغ دی يف هنأل «ًادساف ًاعيب ًاعيبم وأ ابوصغم وأ انوهرم ناک اذإ ام فالخب هدیک

 بوني ال نوهرملاو عيبلاك هريغب لث اب وأ هدي يف اًتومضم ناك ول : هحرش يف رصن وبأ ركذو
 لحل اب وأ ةميقلاب دي يف اًنومضم ناك ولو . ضبقلا ديدجت نم دب الو « ةبهلاب بهاولا ضبق نع
 دوجول ضبقلا ديدجت ىلإ جاتحي الو كاملا تبث هل بهوف بوصغملاو ءارشلا موس ىلع ضوبقملاك
 . ةدايزو ضبقلا لصأ

 . ؟ ضبقلا ديدجت ىنعم ام : تلق نإف

 .اهضبق نم هيف نكمتي تقو يضيو نيعلا هيف عضوم ىلإ يهتني نآ وه : تلق
 ضبق امأ  ةنامألا ضبق هنع بوني الف نومضم عيبلا يف ضبقلا نأل « هنم هعاب اذإ ام فالخب ) :م

 رم دقو « ةبهلا وهو نومضملا ريغ نع ةنامألا ضبق بوني يأ :ش ( هنع بونيف ‹ نومضم ريغف ةبهلا

 نماذهو «دقعلادرجمب يأ :ش ( دقعلاب نبالا اهكلم ةبه ريغصلا هنبال بألا بهو اذإو ) :م
 :ش (ةبهلا ضبق نع بونيف بألا ضبق يف ) :م هبهو يذلا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م يرودقلا لئاسم

 ةثرولا دوحج نع زرحتلل اًطايتحا هيف نأ الإ داهشإلا هيف طرتشي الو رخآ ضبق ىلإ جاتحي الف
 هنبال بألا ةبه نأ ىلع ءاهقفلا عمجأ : ربلا دبع نبا لاقو . دلولا كاردإ دعب دوحج وأ «هتوم دعب
 لاقف « ريغصلا هنبال لوبقلا ىلإ جاتحي له امأ « ديدج ضبق ىلإ جاتحي ال هرجح يف ريغصلا
 دمحأ بهذم رهاظو « هلبق :-هل هتبهو :هلوق دعب -لوقي نأ دب ال : يلبنحلا يضاقلاو يعفاشلا
 نأ الإ زجي مل نامثألاك هنيعب فرعي ال لاب هبهو ول : كلام لاقو . انلوقك اذه ىلإ جاتحي ال

 .اهريغو نامثألا نيب قرف ال يضاقلا دنعو هيلع دهشيو هريغ دي ىلع اهعضي

 ديك عدوملا دي نأل يأ :ش ( هديك هدي نأل ‹ هعدوم دی يف وأ هدي يف ناک اذإ ام نیب قرف الو ) :م
 . هدي ماقم ةمئاق يه يتلا ديلاب هدلول ًضباق لعجي نأ نكميف امكح رسكلاب عدوملا

 . هسفنل ًضباق نكي مل هديك هدي تناك ولف « زوجي عدوملا نم ةعيدولا بهو ول : تلق نإف

 . هسفنل لماع وهف اهدعب امأو « ةبهلا لبق كلذو هل ًالماع مادام هديك هدي : تلق
 هنأل ادساف اًعيب اعيبم وأ اًبوصغم وأ اًنوهرم ) :م نبالل بوهوملا يأ :ش ( ناك اذإ ام فالخب ) :م

 يف وأ) :م دلولل ةبهلا ضبق نع بصاخلاو نهترملا ضبق بوني الق بألا ريغ يأ :ش ( هريغ دي يف
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 الو تيم بألاو اهلايع ىف وهو همأ هل تبهو اذإ اذكو ةبهلا لثم اذه ىف ةقدصلاو « هريغ كلم

 . هلوعی نم لک كلذكو « هل يصو

 هنأل « ةبهلا تحص هبهو لاسرإلا دعب مث ةجاح يف همالغ لسرأ : ةريخذلا»يفو :ش ( هریغ كلم

 دبع بهو ول اذكو < اًناريم ريصي الو دلولل وهف بألا تام ىتح عجري مل ولف « اًمکح هدي يف

 . ةبهلا سفنب هل ضباق بألاو ةبهلا زوجت مالسإلا راد يف اددرتم ماد امف « ريغصلا هنبا نم اًقبآ

 يفو « زاج بهاولا عاتمب الوغشم اراد ريغصلا هنبال بهو : ٠ ثيللا يبأ یواتف » يفو

 رجأ ريغب ناك ولو « زوجيال رجأب نكاس اهيفو هنبال هراد بهو ول : دمحم نع «ىقتنملا»
 لثم اذه يف ةقدصلاو ) :م يناثلا فالخب ةبهلا مات عنميف هريغ ضبق عبتي لوألا يف نأل زوجي

 اهكلم ريغصلا هنبا ىلع قدصت اذإ اميف ةبهلا مكحك روكذملا مكحلا يف ةقدصلا نأ دارأ :ش ( ةبهلا

 نهترملا دي يف اب قدصت اذإ ام فالخب « زاج هعدوم دنع اب هيلع قدصت ولف « ةقدصلا دقعب نبالا

 . ليلعتلا وه ليلعتلاو « دسافلا ءارشلاب يرتشملاو بصاخلاو

 ( هل يصو الو تيم بألاو اهلايع يف ) :م هنأ لاحلاو يأ :ش ( وهو همأ هل تبهو اذإ اذكو ) :م

 توجب ديقو « ةيالو عون هيلع اهل نوكيل ؛ اهلايع يف: هلوقب ديق « لاح ًاضيأ ناتلمحجلا ناتاه :ش
 :ش ( هلوعي نم لك كلذكو ) :م ضبقلا ةيالو اهل سيل امهدوجو دنع نأل يصولا مدعو بألا

 اذإ ةثالثلا دنعو ‹ يبنجألاو معلاو خألاك حصي هل ةبهلا ضبق اذإ ريغصلا لوعي نم لك ينعي

 هنم باجيإلا نوكيف هل هضبقيو هل لبقي نم لكوي نأ دبال ءايلوألا نم بألا ريغ يبصلل بهو

 . عيبلا يف امك هريغ نم ضبقلاو لوبقلاو

 قلطأ : ليق « ءاوس اذه يف هريغو بألا نأ يدنع حيحصلاو :« ينغملا » يف ةمادق نبا لاقو

 . ءالۇھ ضېق زاوج

 دجوي ملاذإ ءالؤهل ضبقلا ةيالو نأ : « يخركلا رصتخم »و « حاضيإلا يف ركذ نكلو

 دحاو دوجو عمامآف.هيصوو بألا دعب بألا وبأ دحلاو « هيصوو بألا وهو ةعبرألا نم دحاو
 وأ هنم مرحم محر اذ ناك ءاوسو «نكي مل وأ ضباقلا لايع يف يبصلا ناك ءاوس « الف مهنم

 عني لاملا يف فرصتلا كلي نم ةيالو مايقف « هلام يف فرصتلا ةيالو ءالؤهل سيل هنأل « اًيبنجأ

 عون توبثل هلايع يف يبصلا ناك نم ضبق زاج مهنم دحاو قبي مل اذإف « هل ضبقلا قح توبث

 ةبهلا ضبق قح قلطي ردقلا اذه مايقف ‹ عئانصلا يف هملسيو هبدؤي هنأ ىرت الأ . ذعنيح هل ةيالو

 . ةعفنملا باب نم هنوكل

 هلوعي نم لك اذكو هلوق نأل « كلذو ‹ دييقتلا ىف رصتقا وه اغإو « قالطإب سيل اذه : تلق

 يف اذه نوکیف « هل يصو الو تیم بألاو هلوقب دیقم وهو همآ هل تبهو اذ اذکو هلوق ىلع فطع
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 نأ ىلوأف ‹ رئاضلاو عفانلا نيب رئادلا هيلع كلم هنأل ؛ بألا ضبقب تمت ةبه يبنجأ هل بهو نإو

 ‹ زاج هيصو وأ ميتيلا دج وأ بألا يصو وهو هيلو هل اهضبقف ةبه ميتيلل بهو نإو . عفانلا كلي

 اهل نأل زئاج هل اهضبقف همآ رجح يف ناك نإو . بألا ماقم مهمايقل هيلع ةيالو ءالؤهل نأل
 ةيالو نم دب الف « لاملاب الإ ىقبي ال هنأل هباب نم اذهو « هلام ظفحو هظفح ىلإ عجري اميف ةيالولا

 . هلهأ نم وهو ليصحتلا

 رثكأ يف بألا لثم حيحصلا دجلا نأب ملعلل هيصوو دجلا ركذ ىلع رصتقا هنكل « اًضيأ فوطعملا

 نيب رئادلا هيلع كلم هنأل ‹ بألا ضبقب تمت ةبه يبنجأ ) :م ريغصلل يأ :ش ( هل بهو نإو ) :م

 وهو ‹ ررضلاو ريضلاو ريضي راض نم لعاف رئاضلا :ش ( عفانلا كلي نأ ىلوأف « رئاضلاو عفانلا

 وأ ميتيلا دج وأ بألا يصو ) :م هيلو يأ :ش ( وهو هيلو هل اهضبقف ةبه ميتيلل بهو نإو ) :م

 ( همأ رجح يف ) :م ميتيلا يأ :ش ( ناك نإو . بألا ماقم مهمايقل هيلع ةيالو ءالؤهل نأل « زاج هيصو
 اميف ةيالولا اهل نأل زئاج ) :م ميتيلل ةبهلا ضبق يأ :ش ( هل اهضبقف ) :م اهتيبرتو اهفنك يأ :ش
 ىقبي ال هنأل ) :م ظفحلا باب نم هل ةبهلا ضبق يأ :ش ( هباب نم اذهو « هلام ظفحو هظفح ىلإ عجري

 ( ليصحتلا ةيالو نم دبالف ) :م سوبلمو توقب الإ هؤاقب ىقبي ال ميتيلا ظفح نأل يأ :ش ( لاماب الإ

 يف ناك اذإ اذكو . هتارورض نم كلذ راصف « هقح يف ليصحتلا نم ليبسب نوكي نأ دب الف :ش

 هدي نم هعزني نأ رخآ يبنجأ نکمتي ال هنآ یرت الأ . ةربتعم ادي هيلع هل نأل « هيبري يبنجأ رجح

 مدع دنع لصألا لمع لمعي فلخلاو « فلخلاك راص هنأل « هقح يف اعفن ضحمتيام كلميف

 . لصألا

 نم وهو ) :م هقح يف عفان هنأل « القاع ناك اذإ هانعم « زاج هسفنب ةبهلا يبصلا ضبق نإو

 . هل عفن ضحمتي اميف فرصتلا لهأ نم يبصلا يأ :ش ( هلهأ

 هسفنب هضبق زوجي ال سايقلا ىف امأ « انلوق وهو ناسحتسالا باوج اذه : « طوسبملا » ىفو

 هنعو « حص يلولا نذإب هضبق نإ دمحأ نع ةياور يفو . يعفاشلا لوق وهو « القاع ناك نإو

 . انلوقک

 ‹ هضبق حصي ال نأ بجو يناثلا ناك نإف « ال وأ اربتعم نوكي نأ امإ يبصلا لقع : ليق نإف

 . هتيلهأ دوجو عم فلخلا رابتعا زوجي ال نأ بجو لوألا ناك نإو

 يفو « هيلع ةعفنملا ريفوتل ربتعم عفن وهام ليصحت نم هيف نحن اميف هلقع نأ : باوجلاف

 ملاذهو « هل ارظن ازئاج ناکف اهليصحت يف رخآ باب هب حتفني هنأل ًضيأ اهريفوت فلخلا رابتعا
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 . ةلالد هيلإ اهرومأ بألا ضيوفتل فافزلا دعب اهل اهجوز ضبق زوجي ةريغصلل بهو اميفو

 ال ثيح اهريغ اهلوعي نم لكو مألا فالخب . بألا ةرضح عم هكليو فافزلا لبق ام فالخب

 ال ةرورضلل ءالؤه فرصت نأل ‹ حيحصلا يف ةعطقنم ةبيغ هتبيغ وأ بألا توم دعب الإ اهنوكلمي

 . ةرورض ال هروضح عمو « بألا ضيوفتب

 رظنلا هب متي الف صقان غولبلا لبق هلقع نأل < هيلع ةرضملا بابل رضلاو عفنلا نيب ددرتملا يف ربتعي

 . يلولا يآرب ذخألا نم دبالف « رومألا بقاوع يف

 نم ردصم يازلا رسكب :ش ( فافزلا دعب اهل اهجوز ضبق زوجي ةريغصلل بهو اميفو ) :م

 اهفز ثيح :ش ( ةلالد هيلإ اهرومأ بألا ضيوفتل ) :م اهثيده يأ « اهجوز ىلإ سورعلا تفَّقَر
 ال نكل « لالا ظفح نم ةبهلا ضبقو اهلام ظفحو اهظفح يف هسفن ماقم هماقأو ةريغص يهو هيلإ

  حاضيإلا يف ركذو فافزلا فنصملا ركذو . زاج اهضبق ول ىتح بألا ةيالو كلذب لطبت

 . لوخدلا

 ىتح اهلثم عماجي نوكي نأ ةريغصلا هتجوز ىلع جوزلا ضبق يف طرش : « ةريخذلا » يفو
 ناك اذإ هنآ حيحصلاو « انباحصأ ضعب دنع اهيلع جوزلا ضبق حصي ال اهلثم عماجي ملول

 بأللو جوزلا ضبق زجي مل تکردآ ولو . انركذ ال ال وأ اهلثم عماجي « اهيلع هضبق حص اهلوعي

 . ( طوسبملا» يف اذك « ةلقاع تغلب نيح اهسفن ةيلو تراص اهنأل

 ( هكلميو ) :م هقحتسم لب اهيلع نوكي ال فافزلا لبق هنأل :ش ( فافزلا لبق ام فالخب ) :م

 : « حاضيإلا» يف ركذ امع هب زرتحا :ش ( بألا ةرضح عم ) :م ةبهلا ضبق جوزلا كلي يأ :ش

 :ش ( اهريغ اهلوعي نم لكو مألا فالخب ) :م اًيح بألا نكي مل اذإ زوجي امنإ اهل جوزلا ضبق نأ

 ةبيغ هتبيغ وأ بألا توم دعب الإ ) :م اهل ةبهلا ضبق يأ :ش ( اهنوكلمي ال ثيح ) :م مألا ريغ يأ
 بحاص لاق . بألا ةرضح عم هكلييو هلوقب قلعتم حيحصلا ليق :ش ( حيحصلا يف ةعطقنم

 الإ هنوكليي ال ثيح اهريغ اهلوعي نم لكو مألا فالخب هلوق يف نأل « اذه تلق اغإو : «ةياهنلا»

 ازارتحا حيحصلا يف : هلوق عقي ىتح ىرخأ ةياور تسيل ةعطقنم ةبيغ هتبيغ وأ « توملا دعب

 . اهنع

 ‹ حيحصلا يف بألا ةرضح عم هكليو لوقي نأ بيكرتلا يف بيترتلا قح ناك : تلق

 عمو ‹ بألا ضيوفتب ال ةرورضلل ءالؤه فرصت نأل ) :م ماهبإلا نع ولخت ال هترابعو مألا فالخب

 ةيالو نأ انركذ امل جوزلا فرصت نع بألا ضيوفتب ال هلوقب زرتحا :ش ( ةرورض ال هروضح
 ةرورض الو ‹ ةرورضلل حلصي اغنإ هيلع بألا ريغ ضبق امأ « هيلإ ةلالد اهرومأ هضيوفتب جوزلا

 . ةيالو هل نم روضح دنع
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 عويش الف ةلمج اهضبق دق وهو ةلمج اهاملس امهنأل زاج اراد دحاو نم نانثا بهو اذإو : لاق
 ةبه هذه نأل ؛ حصي : الاقو .- هللا همحر - ةفينح يبأ دنع زوجي ال نينثا نم دحاو اهيهو نإو

 هذه نأ هلو . اراد نيلجر نم نهر اذإ امك ‹ عويشلا ققحتي الف دحاو كيلمتلا ذإ ءامهنم ةلمحلا
 نألو . حص امهدحأ لبقف مسقي ال اميف ةبهلا تناك ول اذهلو . امهنم دحاو لك نم فصنلا ةبه
 رابتعالا اذه ىلعو همكح هنأل « كلذك كيلمتلا نوكيف فصنلا يف امهنم دحاو لكل تبثي كلما

 عويشلا ققحتي

 امهنأل « زاج راد دحاو نم نانثا بهو اذإو ) :م : - هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م
 . ىفتنا دقو ضبقلا دنع عويشلا وه عناملا نأل :ش ( عويش الف ةلمج اهضبق دق وهو ةلمج اهاملس
 ولو . مهلوق يف زاج لجر نم اراد نالجر بهو اذإ لصألا نع «سانجألا » بحاص لقنو

 يفو « زاج :دمحمو فسوي وبأ لاقو . ةفينح يبأ لوق يف زجي مل اراد نيلجر نم لجر بهو

 .زاج نيلجر نم ةراجإلا يف كلذكو « اعيمج مهلوق يف زاج نيلجر نم نهرلا

 ةبه هذه نأل « حصي : الاقو - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع زوجي ال نينثا نم دحاو اهبهو نإو) م

 زوجي هناف :ش ( اراد نيلجر نم نهر اذإ امك ‹ عويشلا ققحتي الف دحاو كيلمتلا ذإ « امهنم ةلمجلا
 ال عاشم يف نهرلا زوجي ال ىتح « ةبهلا يف هنم رثكأ نهرلا يف عويشلا ريثأت نأل « ىلوأ ةبهلاف
 . ةثالثلا تلاق هبو « ةبهلا نود ةمسقلا لمتحي

 تہی اذهو :ش ( امهنم دحاو لك نم فصنلا ةبه هذه نأ ) :م ةفينح يبألو يأ :ش ( هلو ) :م

 ةبه هذه نوك لجألو يأ :ش ( اذهلو ) :م عامجإلاب اذه فصنلا يفو « اذه فصنلا يفف كلا
 بهو ول امک راصف :ش ( حص امهدحأ لبقف مسقي ال اميف ةبهلا تناك ول ) :م امهنم لك نم فصنلا

 :ش ( فصنلا يف امهنم دحاو لكل تبثي تبثي كلملا نألو ) :م ةدح ىلع دقعب امهنم دحاو لكل فصنلا

 بئاج نم اذهو « كيلمتلا بناج نم لرألا نأ نيلالدتسالا نيب قرفلاو « ناث لالدتسا اذه

 كلملاك يأ :ش ( كلذك كيلمتلا نوكيف ) :م فصنلا يف امهنم دحاو لكل كلملا تبثاذإف ؛كلملا

 كلما تبث اذإف كلما مكح كيلمتلاب نأل يأ :ش ( همکح هنال ) :م فصنلا امهنم دحاو لکل نوکی
 يآ :ش ( رابتعالا اذه یلعو) :م هلیلد ردقب تبث تبث مكحلا همكح هنأل « ‹ كلذك كيلمتلا تبث اعاشم

 :ش ( عويشلا ققحتي ) :م اعاشم كلملا توبشب كيلمتلا يف عويشلا توبث وهو « روكذملا رابتعالا

 ضبقلاب قلعتي كلملاو ٠ ضبقلا نود هيف عويش الو « ميلستلاب لصحي كيلمتلا : تلق نإف
 . ضبقلا بناج ال ميلستلا وهو هبناج ربتعي نأ بجوف « عربتملا نع نامضلا يقبل

 قيرط هنألو « لامكلا ليبس ىلع ضبقلا نم نكمتلا هب لصح اذإ ربتعي اغنإ ميلستلا : تلق
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 نيد ىضق ول اذهلو ‹ عويش الف المك امهنم دحاو لكل تبثيو سبحلا همكح نأل « نهرلا فالخب
 ةرشعب نيجاتحم ىلع قدصت اذإ : « ريغصلا عماجلا » يفو . نهرلا نم ايش درتسي ال امهدحأ

 زوجي : الاقو . زجي مل امهل اهبهو و نیينغ ىلع اهب قدصت ولو . زاج امهل اهبھو وأ مهارد

 امهنم دحاو لك نأل « ةتباث ةيحالصلاو « رخآلا نع ازاجم امهنم دحاو لك لعج ًاضيأ نيينغلل
 كلذكو لاقف ىوس لصألا يفو عماجلا يف مكحلا يف ةقدصلاو ةبهلا نيب قرفو . لدب ريغب كيلمت

 . ضبقلا ىلع امهفقوتل نيلصفلا يف عنام عويشلا نأل ةقدصلا

 . ميلستلا ربتعي لامكلا ةفصب ضبقلا نم وه نكمتي مل اذإف « ضبقلل

 :ش ( امهنم دحاو لكل تبثیو سبح لا همكح نأل ) :م داهشتسا باوج :ش ( نهرلا فالخب ) :م
 اذإف ء الماك يأ « تبث يف يذلا ريمضلا نم لاحلا ىلع بصن :ش ( المك ) :م نينهترملا نم يأ

 ) :م نهارملا يأ :ش ( ىضق ول ) :م هركذ ال حيضوت :ش (اذهلو عويش الف ) :م سبحلا همكح ناک

 اتباث سبحلا كلم نوكي نأ روصتيف سبحلا همكح نأل :ش ( نهرلا نم اًنيش درتسي ال امهدحأ نيد

 هتابثإ روصتي ال هنإف « نيعلا كلم فالخب « سبحلا ىف فياضت ال ذإ لامكلا ىلع دحاو لكل

 . لامكلا ىلع دحاو لكل

 امهنيب فالتخالا نم عقو ام نايبل ريغصلا عماجلا ةياور ركذ امنإ :ش (ريغصلا عماجلا يفو ) :م

 قدصت ولو « زاج امهل اهبهو وأ مهارد ةرشعب نيجاتحم ىلع قدصت اذإ ) :م « طوسبملا » ةياور نيبو
 هللا يضر - ةفينح ابأ نأ اذه لصاح . ةفينح يبأ دنع :ش ( زجي مل امهل اهبهو وأ نوينغ ىلع اهب

 تفداص اذإ ةبهلا نع ازاجم ةقدصلاو ريقفلا تفداص اذإ ةقدصلا نع ازاجم ةبهلا لعج - هنع

 . لدب ريغب كيلغت امهنم لك ذإ زوجملا دوجول ينغلا

 نيينخلل زوجي كلذكف اًقلطم نيريقفلل زوجي امك ينعي :ش ( اًضيأ نیينغلل زوجي : الاقو ) :م

 ‹ رخآآلا نع ازاجم امهنم دحاو لك ):م - هللا همحر - ةفينح وبأ يأ :ش ( لعج ) :م اًقلطم

 اذإف :ش ( لدب ريغب كيلمت ) :م ةقدصلاو ةبهلا نم يأ :ش ( امهنم دحاو لك نأل « ةتباث ةيحالصلاو

 :ش ( قرفو ) :م ةقالعلا دوجول رخآلا نع امهدحأ ةراعتسا زوجي لدب الب اًكيلمت امهنم لك ناک

 يف ةبهلاو ةقدصلا زاوج ثيح :ش ( مكحلا يف ةقدصلاو ةبهلا نوب ) :م - هللا همحر - ةفينح وبأ يأ

 . نيينخلا ىلع ةبهلا زوجي ملو نيريقفلا ىلع ةقدصلا زوج ثيح :ش ( عماجلا يف ) :م مكحلا

 ( ةقدصلا كلذكو لاقف ) :م مكحلا يأ :ش ( ىوس ) :م «طوسبملا » يأ :ش ( لصألا يفو ) :م

 ةبهلا نيب قرفي مل ىرت امك اذهو « ةبهلا زوجي ال هدنع نيلجر ىلع ةقدصلا زوجي ال يأ :ش
 (امهفقوتل نياصفلا يف عنام عويشلا نأل):م هلوقب للعو « زاوجلا نع امهيف عويشلا عنم يف ةقدصلاو

 . لامكلا ىلع ضبقلا عني عويشلاو :ش ( ضبقلا ىلع ) :م ةقدصلاو ةبهلا فقوتل يآ :ش
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 هجو اهب داري ةبهلاو دحاو وهو ىلاعت هللا هجو اهب داري ةفدصلا نأ ةياورلا هذه ىلع قرفلا هجوو

 ولو . نيينغ ىلع ةقدصلا لصألا يف روكذم اب دارملاو حيحصلا وه اذه ليقو . نانثا امهو ينغلا
 -فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع زجي مل اهشلث رخآللو اهاثلث امهدحأل اراد نيلجرل بهو
 اهفصن رخآللو اهفصن امهدحأل : لاق ولو . زوجي -هللا همحر - دمحم لاقو . - هللا امهمحر

 اذكو ‹ هلصأ ىلع رم -هللا همحر- ةفينح وباف . ناتیاور هیف -هللا هملحر- فسوي يبأ نع

 . هللا همحر - دمحم

 ةقدصلا نيبو « ةفينح يبأ دنع زوجي ال ثيح نينثا نم ةبهلا نيب يأ :ش ( قرفلا هجوو ) :م

 اهب داري ةقدصلا نأ ) :م ريغصلا عماجل ا ةياور يأ :ش ( ةياورلا هذه ىلع ) :م زوجي ثيح نينثا ىلع

 عويش الف ‹صولخلا ىلع ىلاعت هلل نيعلا عيمج عقيف هل كيرش ال :ش ( دحاو وهو ىلاعت هللا هجو

 تعقو اذإ ةبهلاك راصف « عدوملا قزرلا مكحب ىلاعت هللا نع ةباين ريقفلا ريصي اغنإو « اهيف

 :ش ( نانثا امهو ينغلا هجو اهب داري ةبهلاو ) :م هل بوهوملا نع ةلاكولا مكحب نانثا اهضبقو دحاولا

 زاوج نم ريغصلا عماجلا يف روكذملا يأ :ش ( حيحصلا وه اذه ليقو ) :م هيف ةلأسملا ضرف نأل

 ىلإ لصألا يف ركذ ام جاتحي حيحصلا وه اذه ناك اذإف ‹ حيحصلا وه نيريقف ىلع ةقدصلا

 زاجم نوکیف :ش ( نيينغ ىلع ةقدصلا لصألا يف روكذمل اب دارملاو ) :م هلوقب هيلإ راشأ « ليوأتلا

 . قرفلا ىلإ جاتحي الف « نيتياورلا نيب ةفلاخم ال ليوأتلا اذه ىلعف هانركذ ام نونجملاو ةبهلا

 - فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع زجي مل اهلث رخآللو اهاثلث امهدحأل راد نيلجرل بهو ولو ) :م

 نإ ةبهلا يف ليضفتلا ءةئالثلا تلاق هبو :ش ( زوجي :- هللا همحر - دمحم لاقو . - هللا امهمحر

 هيثلث تبهو هلوقك ليضفتلاب ةلمهملا داصلاب ليصفتلا ناك ءاوس « فالخ الب زجي مل ءادتبا ناك

 نإو باتكلا يف هركذي مل اذه كلذك رخآلو هفصن كل تبهو صخشلل هلوقك يواستلاب وأرخآلا

 دنع زاجو « هلصأ ىلع ءانب اًيواستم وأ ًالضافتم ءاوس ةفينح يبأ دنع زجي مل لامجإلا دعب ناك

 . هلصأ ىلع ءانب اًقلطم دمحم

 يف زوج ةاواسملا يفو . زوجي مل ةلضافملا يفف « ةلضافملاو ةاواسملا نيب فسوي وبآ قرفو

 همحر - فسوي يبأ نع اهفصن رخآللو اهفصن امهدحأل لاق ولو ) :م : هلوقب اهيلإ راشأ « ةياور

 لاق ولو :هلوق : ينعآ- اذه يقانغسلا لعجو . فنصملا مالك رهاظ اذه :ش (ناتياور هيف - هللا

 هنآ :امهريغو « حاضيإلا »و « ةريخذلا » نم خسنلا ةماع نع لقنو . ايئادتبا ًاليضفت -هرخآ ىلإ

 رهاظلاف لامجإإلا دعب ليصفتلا ىلع كلذ فطع فنصملا نأل « رهاظب سيلو فالخ الب زوجي مل

 . اًئادتبا سیل هنآ

 دمحم اذكو يآ :ش ( - هللا همحر - دمحم اذکو هلصأ ىلع رم - هللا همحر - ةفينح وبأف ) :م
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 يف كلملا توبث هدصق نأ رهظي ضاعبألا ىلع صيصنتلاب نأ -هللا همحر- فسوي يبأل قرفلاو

 . ضاعبألا ىلع صنو نيلجر نم نهر اذإ زوجي ال اذهلو « عويشلا ققحتيف ضعبلا

 نأ ىرت الأ « ًالوأ يواستلا وأ لضافتلا ىلع صن نيلجر نم دحاو ةبه هذه نأل « هلصأ ىلع رم

 يبأل قرفلاو ) :م انه اذكف ًألوأ لضافتلا ىلع صن امهنم اًدحاو اًعيب لعجي نيلجر نم عيبلا يف

 ققحتيف ضعبلا يف كلملا توبث هدصق نأ رهظي ضاعبألا ىلع صيصتتلاب نأ- هللا همحر - فسوي

 ىلع يواستلاب ةروص ىلعو . ليضفتلاب ةلمهملاب ليصفتلا ةروص ىلع ليلد اذه :ش ( عويشلا
 همحر- دمحم لصأ وهو هلصأ نع ةلودعم ريغ اهنوكلف زاوجلا ةياور امأو . زاوجلا مدع ةياور

 . ليلدلا ىلإ ةجاتحم تسيلف -هللا

 ضاعبألا ىلع صيصنتلاب نإ : هلوق يف نأ يقانغسلا هلاق ام للخ رهظي هيجوتلا اذهبو

 نم هفالخ عضوم ركذ اجب ملعيال ثيح لالخإ عون ضعبلا يف كلما توبث دصق نأ رهظي

 «لامجإلا دعب صيصنتلاب ضاعبألا ىلع صن ول هنإف ضاعبألا نم اًقفالخ هيف سيل امو ضاعبألا

 صيصنتلا دنع زوجي ال اغإو « زاج اهفصن اذهلو « اهفصن رادلا هذه امكل تبهو : هلوق يف امك

 ام ىلع لدتسي اغنإ هنأ هللخ روهظ ههجوو « لامجإلا همدقتي مل اذإ فيصنتلاب ضاعبألا ىلع

 ىلإ ةجاتحمب تسيلف زاوجلا ةروص امآو « هيلع لدي باتكلا يف روكذم او « هلصأ نع هيف لدع

 . هلصأ ىلع اهنايرجل ليلدلا
 ةبهلا يف عويشلا قيقحت ىلع ضاعبألا ىلع صيصنتلا ةلالدل حيضوت :ش (اذهلو ) :م

 ىلع صنو نيلجر نم نهراذإ زوجيال ):م اذهو لاقف « نهرلا يف ضاعبألا ىلع صيصنتلاب
 فصنلاو « اذه دنع ًانهر فصنلا نوكي نأ ىلع ءىشلا اذه امكتتهر : لاق نأب :ش ( ضاعبألا

 ىلع صن اذإامأ « انه اهاذكف « دقعلا قرفتي ليصفتلاب نأل « ادساف ناك اذه دنع رحآلا

 دقعلا قلطم نأل « دقعلا بجوم نعازاجم اذه لعجي دقعلا حيحصت نكمأ دقف فصانتلا

 ءدقعلا فلتخي الف وخل ليصفتلا ريصيف لامجإلا ةلاح اًملاخم ليصفتلا هلاح نوكي الف « هيضتقي

 نأل « دقعلا دسفي ثيح دقعلا يف توافتلا ىلع صن اذإ ام فالخب « دقعلا يف اعويش ربتعي ملف

 . دقعلا قرفيف هرابتعا بجيف لامجإلا فلاخي ليصفتلا

 انه اه دقعلا سفنب تباث ةبهلا يف كلملا قارتفا نأل حضوأ دمحم مالكو :« رارسألا » يفو

 ةبهلل لطبملاو بيصنلا يف لضافتلا ليصفتلاب تبثي اغإو نيفصن لاق ول امك ليصفتلاب تبثي الو

 . ةتوافتم ةبصنأب عويش ال عويشلا سفن

 لوق هرايتخا ىلع ليلدا طوسبملا يف-هللا همحر- دمحم ليلد ريخأتو : يكاكلا لاق

 : لاقف نيمهرد عفد ول :-هللا همحر-دمحم نع «متسر نبا رداون» يفو- هللا همحر-دمحم
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 نيمأ رخآلا يف وهو « اًمهرد نمضي اعيمج اعاضف ةعيدو كدنع نوكي رخآلاو ةبه كل امهدحأ

 يف لقن اذكهو « ةموسقم ريغ تناك ةبهلا نأل « هداسف ىلع ذخآ هنأل ةبهلا مهردلا نمض امنإو «

 ىرت الأ . هل بوهوملا اهكلي ال ةنومضم ةدسافلا ةبهلا نأب رعشي اذهو «رداونلا» نم « سانجألا»

 ةبراضم هفصنو ةبه هفصن لاقو لجر ىلإ مهرد فلآ عفد ولو « ة ريبكلا ةبراضملا يف ركذ ام ىلإ

 . مهرد ةئامسمخ وهو فصنلا نمض ضباقلا دنع كله ولو « عاشم هنأل « ةبهلا زجي مل

 كل رخآ لاقو اذه فصن كل لجرل لاق نامهرد هعم لجر : «هاواتف» يف يجلاولولا لاقو

 زوجت نيفلتخم اناك نإو « ةبهلا زوجت ال نييوتسم اناك نإ نيهجو ىلع ةلأسملاف امهنم مهرد
 امهنم مهرد ردق تلوانت يناثلا يفو . لوهجم وهو امهدحأ ةبهلا تلوانت [. . . . ]يف قرفلاو

 لاق « هيف اوملكت احيحص اًمهرد نيلجرل بهو الجر اًضيآ اهيف لاقو . ةمسقلا لمتحي ال عاشم

 حيحصلاو ‹ ةمسقلا لمتحي اًعاشم ناكف « رضيال مهاردلا فيصنت نأل « زوجي ال : مهضعب

 . ةمسقلا لمتحي ال اعاشم ناكف « ةداع رسكي ال حيحصلا مهردلا نأل زوجي ال هنأ

 تبهو نيلجرل لاق نميف فسوي يبأ نع ةعامس نبا ىور دق : يرودقلل « بيرقتلا» يفو
 رخلا نمو رادلا هذه فصن كنم كتبهو لاق ولو ةبهلا تحص امهفصناذهل رادلا هذه امكنم

 . ةمسقلا يف ةقفصلا ىضتقم رسف مث ‹ ةقفص دقعلا عقوأ لوألا يف نأل ةبهلا حصت مل اهفصن

 . رخآلا نع نيباجيإلا دحأ قرف يناثلا يفو

 « اًقلتخم دقعلا نوكي نأ : اهدحأ « هجوأ ةعبرأ ىلع نيلجر نم لجر ةبه : «ةفحتلا» يفو

 نأ : اهلاثو . زوجي ال امهالكو اًفلتخم ضبقلاو اعم دقعلا نوكي نأ : اًيناث . اًقلتخم ضبقلاو

 اهانضبقو اهانلبق ال وقي نإف اعم امهالك نوكي نأ : اًعبارو . رياغم ضبقلاو اًملتخم دقعلا نوكي

 هدنع زوجي ال نينثا نم نينثال ةدحاولا نيعلا ةبهو « امهل اًفالخ ةفينح يبأ دنع زوجي ال امهف

 هيفو : « ىبتجملا ) بحاص لاق . امهل اًقالخ هدنع زاج ةثالفل دحاو نم ناك ولو . امهل اًقالخ

 . ضبقلا قرفتل قافتالاب زوجي ال ريبكو ريغص هينبال بهو ولو . رظن
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 حصي 2 امو هعوجر حصي ام باب
 :مالسلا هيلع هلوقل اهيف عوجر ال : يعفاشلا لاقو . اهيف عوجرلا هلف يبنجأل ةبه بهو اذإو : لاق

 ««هدلول بهي اميف دلاولا الإ ةبهلا يف بهاولا عجري ال »

 ( حصي ال امو هعوجر حصي ام باب ) :م

 دقعب عوجرلا عضاوم نايب ىلإ جاتحا اهيف عوجرلا حص ىتح ةمزال ريغ ةبهلا تناك ال :ش

 . اهملع باب

 نأل بوهوملا دارملاو ‹ ةبهلا يف ىأ :ش ( اهيق عوجرلا هلف يبنجأل ةبه بهو اذإو : لاق ) :م

 . دويق عوجرلا ةحصلو . لاوقألا نود نايعألا تح يف نوكي اغنإ عوجرلا

 اذ ناک نم هنم جرخف «هنم مرحم محر اذ نکی مل نم انه اه وهو يبنجأل نوكي نأ : لوألا

 . يعاضرلا خألاک محر يڏب سيل امرحم ناك نمو لاوخألاو مامعألا ينبک مرحب سیلو محر

 . اقلطم زوجي ميلستلا لبق هنأل هيلإ اهملس دق نوكي نأ : يناثلا

 نيريخألا نيديقلا ىلع هبني مل هلعلو « عوجرلا عناوم نم ءيشب نرتقي ال نأ : ثلاشلا

 . همالك ءانثأ يف كلذ مهفي هنأ ىلع ادامتعا

 دمحأ نع هدلول دلاولا ةبه يفو « هبهذم رهاظ يف دمحأو كلام لاق هلوقبو :ش أ( «هدلول بهب

 نأب بوهوملا لالا ببسب دلولا ةلصاوم يف بغار بغراذإ : كلام نعو . عجريال ةياور يف

 . عوجرلا هل كلذ ريغ يفو «هب دلولا عفتناذإ اذكو . هيف عوجر ال هتنبال زهج وأ هلجأل جوز

 ؛ بألا يف درو ربخلا نأل عوجرال :امهدحأ : نالوق لوصألا نم بألا ريغ يف يعفاشللو

 اهل عوجر ال : دمحأ لاقو . مألا ىوس مهل عوجر ال كلام نعو . بألاك مهنآ امهحصأو

 . يبنجألاك براقألا رئاسو معلاو خألاك براقألا نم لوصألا ريغ امأف اًضيأ

 « (۲۳۷۸) ةجام نباو ‹ )۳٤٩٤( يئاسنلاو « (۲۲۳۰) يذمرتلاو « )۳١۳۹( دواد وبآ هجرحآ : نسح (۱)

 نبأ نع سوواط نع بيحش نب ورمع نع ملعملا نيسح قيرط نم دانسإلا حيحص : لاقو )٦/۲( مكاحلاو

 ديز نب ةماسأو ةاطرأ نب جاجحلاو لوحألا رماع ملعملا نيسح فلاح دقو . اعوفرم .. . سابع نباورمع

 . هج نع هیبآ نع بیعش نب ورمع نع هوورف
 لوحألا رماعو « بيعش نب ورمع نع روهشأا دانسإلاب هوورف ةداجل ا اوكلس مهلعل ظفحأ ملعملا نيسحو : تلق

 . ءافعض ةماسأو جاجحلاو
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 هلصأ ىلع هدلول دلاولا ةبه فالخب « هداضي ام يضتقي ال دقعلاو كيلمتلا داضي عوجرلا نألو
 مل ام هتبهب قحأ بهاولا » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق انلو . هل اءزج هنوكل كيلمنلا متي مل هنال

 ( اهنم بثی

 وآ نيادت نإف «جوزتي وأ نيادتي مل ام امهدلول هابهو اميف ةعجرلا امهل نإف  ةصاخ نيدلاولل
 ‹ ةعجر اهيف دلاولل سيلف دلولا دنع ةبهلا تريغت نإف « ةعجر ةبهلا يف نيدلاولل نكي مل جوزت
 . ىهتنا « ليبس اهيف نمثلا ىلإ دلاولل نكي مل اهنمث ذخأو دلولا اهعاب نإو

 دلولا هانعم يفو « هدلول بهي اميف دلاولل الإ اهيف عوجر الو : «ةيعفاشلا زيجو ) يفو

 عوجرلا يفف هرقفل هيلع بألا قدصت نإو ٠ بألاب صتخي هنإ: ليقو . لصأ لكو دجلاو
 : ينزملا لاقو « ةميقلا بلط تبثي الو عوجرلا تاف بهن ا كلم لاز وأ بوهوملا فلتو «فالخ

 . بألا الإ هيلع تبثي مل نإو « هتيده يف عجري نأ هلر هتبه يف عجري نأ بهاول لحي ال

 نع بيعش نب ورمع نع ملعملا نيسح نع ةعبرألا ننسلا باحصأ هجرخأ ثيدحلا امأو
 لحي ال :  لاق مالسلا هيلع يبنلا نع - مهنع هللا يضر - سابع نباو رمع نبا نع سوواط

 مث ةيطعلا يطعي يذلا لثمو ٠ هدلو يطعي اميف دلاولا الإ اهيف عجريف ةبه بهي وأ ةيطع يطعي نأ لجرل
 ثيدح : - هللا همحر - يذمرتلا لاق .« هئیق يف داع متأف عبش اذإف لكأي بلكلا لثمك اهيف عجري
 حیحص ثیدح : لاقو هکردتسم يف مکاحلاو هحیحص يف نابح نبا هاورو « حیحص نسح
 . هنس يف ينطقرادلاو همجعم يف يناربطلاو هدنسم يف دمحأ هاورو « دانسإلا

 م عيبلاك مزلي نأ بجوف :ش ( هداضي ام يضتقي ال دقعلاو « كيلملا داضي عوجرلا نالو ) :م
 قح بألل نأ هلصأ نم نإف « يعفاشلا لصأ ىلع يأ :ش ( هلصأ ىلع هدلول دلاولا ةبه فالخب)
 ىلإ فالخب هلوقو . هجو نم هسفن نم كيلمتلاك هنم كيلمتلاف هؤزج هنأل « هنبا لام يف كلملا
 هلال ) :م كلذ ملسن كايإ هريرقتو « دلولل دلاولا ةبه يف ةدوجوم ةلعلا ذهف لاقي امع باوج هرخآ
 . ةاكزلا يف امك كيلمتلا متي ملف هضعب وأ هبسك دلولا نأل :ش ( هل اءزج هنوکل كيلمتلا متي مل

 لاق :ش (٠ «اهنم بشي ملام هتبهب قحأ بهاولا » : مالسلا و ةالصلا هيلع هلوق انلو ) م

 عمجم نب ليعامسإ نب ميهاربإ قتيرط نم « ٤۳( /۳) ينطقرادلاو )۲۳۸۷(  ةجام نبا هاور : ًادج فیعض (۱)
 . فيعض ليعامسإ نب ميهاربإو . ًاعوفرم . . . ةريره يأ نع « رانيد نب ورمع نع « ةيراج نبا

 سابع نبا نع ءاطع نع هللا ديبع نب دمحس نع يملسألا ميهاربإ قيرط نم « ٤٤( /۳) ينطقرادلا هجرخأو
 . اعوفرم

 . مهتم وهو يملسألاو « هوفعض دقو يمرزعلا هيف فيعض ركنم هدانسإو : تلق
 : لاق « نايفس يبأ نب ةلظنح انث ىسوم نب هللا دبع قيرط نم « ٤١( /۳) ينطقرادلاو « ١١( /۲) مكاحلا هاورو
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 دقو « مالسلا هيلع يبنلا مالك نم ال - هنع هللا يضر - يلع مالك نم هنأل « رظن هيف : يزارتألا

 نع ناميلس نع يواحطلا ثيدحو . اذه لبق هركذام ىلإ هب راشأو «هركذرم

 نع نمحرلا دبع نب مساقلا تعمس : لاق يفعجلا رباج نع ةبعش نع دايز نب نمحرلادبع

 . اهنم بثي ملام هتبهب قحأ بهاولا : لاق يلع نع ىزبأ نب نمحرلادبع

 انثدح : ی ل ر یر فحل اقلح : لاق « هرصتخم » يف يخركلا ثيدحو

 هتبهب قحأ لجرلا» : لاق - هنع هللا يضر - يلع نع یزبآ نبا نع مساقلا نع رباج نع كيرش

 . (اهنم بشي ملام

 دق ثيدحلا اذهو .موقلا بتك ىلع علطي مل هنأكف « رظن هيف يزارتألا لوقي فيك : تلق

 . مهنع هللا يضر - رمع نباو سابع نباو ةريره وبأ هاور

 نب ليعامسإ نب ميهاربإ نع « ماكحألا » يف ةجام نبا هجرخأف : ةريره يبأ ثيدح امأ

 قحأ لجرلا :٠ الب هللا لوسر لاق : لاق ةريره يبأ نع رانيد نب ورمع نع ةيراج نب ممجم

 . ( هفنصم » يف ةبيش يبأ نباو «هننس» يف ينطقرادلا هجرخأو . « اهنم بشي مل ام هتبهب

 يف يناربطلا دنع :امهدحأ : ناقيرط هلف: - امهنع هللا يضر - سابع نبا ثیدح امآو

 نبا نع يبأ باتك يف تدجو : لاق يأ ينثدح ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انثدح « «همجعمال

 مل ام هتبهب قحأ وهف ةبه بهو نم ١ : ةا هللا لوسر لاق : لاق سابع نبا نع ءاطع نع ليل يبا

 يف ينطقرادلا دنع : يناثلا قيرطلا . « هئيق لكاي مث ءيقي يذلاك وهف هتبه يف عجر ناف «اهنم بشي

 ˆ سابع نبا نع ءاطع نع هللا ديبع نب دمحم نع يملسألا ىيحي يبأ نبا ميهاربإ نع «هننس»

 ء اهنم بشي مل ام اهب قحأ وهف اهيف عجتراف ةبه بهو نم » : لاق ةي يبنلا نع - امهنع هللا يضر

 . ٩ هئیق يف دوعي بلکلاک هنکلو

 نب دمحأ انثدح «كردتسملا » يف مكاحلا هاورف : - هنع هللا يضر - رمع نبا ثيدح امأو

 ملاس تعمس : لاق نایفس يبآ نب ةلظنح انثدح ىسوم نب هللا ديبع انثدح ةرزع يبأ نب مزاح

 قحا وهف ةبه بهو نم » : لاق الب يبنلا نأ - امهنع هللا يضر - رمع نبا نع ثدحي هللا دبع نب

 لمحلا نوكي نأ الإ« هاج رخي ملو نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح : لاقو « اهنم بشي مل ام اهب

 . (هننس)» يف ينطقرادلا هاورو « انخيش ىلع هيف

 ن ۲ نم افتح نم بھر نب لا دیع اور حیحسصلاو ٠ یسوم نی للا دبع یف طخ دقو: يقهيبلا لاق =

 .ًاعوفرم . .رعع نع هيبآ
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 ؛ هتاوف دنع خسفلا ةيالو هل تبشف  ةداعلل ضيوعتلا وه دقعلاب دوصقملا نألو « ضوعي مل ام يأ

 . هلبقب دقعلا ذإ

 بهو نب هللا دبع ةياور حيحصلاو « ىسوم نب هللا ديبع هيف طلغ يقهيبلا لاق دق : ليق نإف

 ةريره يبأ ثيدح دانسإو « هلوق نم - امهنع هللا يضر - رمع نع هيبأ نع ملاس نع ةلظنح نع
 « طلغلا هنم دعيي الف «ثيدحلا لهأ دنع فيعض وهو ليعامسإ نب ميهاربإ هيف نأ الإ « قيلأ
 ثيدحلا حجرف رمع نع هيبأ نع ملاس نع رانيد نب ورمع نع ةنييع نب نايفس ةياور حيحصلار
 ىلإ لصي مل وه : يناربطلا قيرط يف ناطقلا نبا لاقو هلوق نم - هنع هللا يضر - رمع ىلإ
 . هنم ةنايخلا لعلف « يملسألا ىيحي يبأ نب ميهاربإ وهو باذك ناسل ىلع الإ يمرزعلا

 ««ماكحألا » يف قحلا دبع لاق اذك « تاقث هتاورو « اعوفرم حيحص رمع نبا ثيدح : تلق
 نع ينطقرادلا هجرخأ امك هيوار عبوت دقو ء انركذ امك مكاحلا لاق اذكو « مزح نبأ هححصو
 ملسن الو « مكاحلا خيش ىلع لمح الف < ء هللا ديبع نع لهس نب يلع نع رافصلا ليعامسإ

 هب دارملا نوکی نأ زوجي لاقيالو نيدانسإ هيف هللا دیبعل نأ ىلع لمحي لب « مهو هنآ يقهيبلل
 « اهيف اًقح هريخل نأ ىلع لدي قحأ هلوق نأل « حصيال كلذ نأل « ةجح نوكي الف ميلستلا لبق
 وه ذإ « ةدئافلا نع اهنم بشي ملام هلوق الخ كلذك ناك ول هنألو . ميلستلا لبق هريغل قح الو

 . ضوعلا طرش نإو هلبق قحأ

 ىلع وهو بثي ملام هلوقل ريسفت وه لب « ثيدحلا نم سيل اذه :ش ( ضوعي مل ام يأ ) :م
 لجرلا باث لاقي . عوجرلا وهو بوشلا نم هلصأو « ضيوعتلا وهو ةباثإلا نم لوهجلا ةخيص
 . اًنابوثو ابو بوثی

 تاوف يأ :ش ( هتاوف دنع خسفلا ةيالو هل تبثف ةداعلل ضيوعتلا وه دقعلاب دوصقملا نالو ) :م
 دقف « ةفلتخم تابهلاب دصاقملا نأل « رظن هيف ليق « خسفلا يأ :ش ( هلبقي دقعلا ذإ ) :م دوصقملا
 دقو « ةبحملا درجم ةبهلا ىلع لماحلا نوكيدقو « هناسحإ نع بوهوملا ةأفاكم دوصقملا نوكي

 سيلو يلالا ضوعلا وأ ةوشر ىمستو « هاجل اب وأ ندبلاب عفنلا وأ ةدوملا جسن دوصقملا نوكي
 ريغ ضيوعتلاو « لاملاب ةبهلا نم بثي مل اذإ هنإ لاقي ىح « لام لاب ضيوعتلا يف ارصحنم دصقلا
 « يلام لا ضوعلا وه اًبلاغ دوصقملا نأب هنع باجي نأ نكييو « اهيف عوجرلا زوجي هنأ طورشم
 يدابألا - لاقي اذهلو . لاملاب ضيوعتلا مهتابه نم ابلاغ سانلا ةداع ينعي ةداعلا هلوقب هيلإ راشأ

 « طورشملاك فورعملاو “اوبا اوداهت » : مالسلا هيلع لاق « عرشلاب تدبأت دقو - ضورف
 . نيبناجلا نم لعفلا دوجو يضتقي لعافتلاو

 . هجیرخت مدقت : فیعض (۱)
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 اعوجر ىمسي كلذو « ةجاحلل هكلمتي هنأل ؛ دلاولل هتابثإو عوجرلا دادبتسا يفن يور اب دارملاو

 :  مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ةمزالف ةهاركلا امأ « مكحلا نايبل عوجرلا هلف : باتكلا يف هلوقو

 ‹  هئيق يف دئاعلاك هتبه يف دئاعلا

 لوق ىلع عجري نأ هل نإف « مرحملا محرلا يذ دبعل بهو اذإ ام اذه ىلع لكشي : ليق نإف

 . ريقفلا ةبه يف اذكو . ضيوعتلا لهأ نم سيل هنأ عمو ةفينح يبأ

 نذإ دنع هبسكب ضوعي نأ لهأ نمو هنم دجوت يتلا هعفان ب ضوعي نأ لهأ نم وه : تلق

 نأ ةرهاظلا ةداعلا نأل : « ةيانعلا » بحاص لاقو < ةقدصلا نع ةرابعف ريقفلل ةبهلا امأو . ىلوملا

 . هضوعیل هیواسی نم یلإو همدخیل هنود نم یلإو ‹ ههاجب هنوصیل هقوف نم ىلإ يده ناسنإلا

 . ضوعي مل ام لكلا يف عوجرلا هلاذه عمو ثلاثلا يف الإ عوجرلا هل سيل اذه ىلعف : تلق

 لوهجملا ةغيص ىلع وهو يعفاشلا هب جتحا يذلا ثيدحلا هب دارأ :ش ( يور امب دارملاو ) :م

 . ثيدحلا اذه نع باوجلا ىلإ مالكلا اذهب راشأو « هلعأ يعفاشلا نوكي نأب مولعملا ةغيص زوجيو

 ريغ نم عوج رلاب بهاولا لالقتسا مدع يأ :ش ( عوجرلا دادبتسا يفن ) :م هب دارملا نأ هريرقت

 ‹ ىضر الو ءاضق الب هتجاحل ذخألاب درفني هنإف « كلذ ىلإ جاتحا اذإ دلاولا الإ ءاضر الو ءاضق

 يأ :ش ( ةجاحلل هكلمتي هنأل ؛ دلاولل ) :م عوجرلا تابثإ يأ :ش ( هتابثإو ) :م هلوق ىلعم وهو

 عرجر نأ دارأ :ش ( اعوجر یمسی كلذو ) :م انركذ ال عنام ريغ نم هتجاح دنع عوجرلا كلمتي

 . مكحلا يف اعوجر نكي مل نإو رهاظلا رابتعاب ًاعوجر ىمسي امنإ ةجاحلا دنع دلاولا

 بهو اميف هعوجر زاوج ديقي ملو دلاولا ءانثتسا قلطأ مالسلا هيلع يبنلا نأل رظن هيف : ليق

 اميف هعوجرو دلو لام نم ذخأ نيب قرفلا لصحيلو « هقالطإ ىلع هؤارجإ بجيف ةجاحل اهدلول

 . هايإ هبهو

 ال ظفلب تاياورلا رشكأ يف ءاج اذهو « ةءورمو ةنايد عوجرلا لحي ال دارملا نأ رخآ ليوأتو

 ناعبش تيبي نأ رخآلا مويلاو هللاب نمؤي لجرل لحي ال » : مالسلا هيلع هلوق ةلزنمب ناكف « لحي

 قح هيلع نكي ملاذإ مكحلا يف ازئاج ناك نإو . ةءورمو ةنايد كلذ قيلي ال يأ « واط هبنج هراجو

 . ًاهوركم نوكيف « ةءورمو ةنايد عوجرلا قيلي ال لوقياذكهو « بجاو

 امأ ء مكحلا نايبل عوجرلا هلف ) :م هباتك يف يرودقلا لوق يأ :ش ( باتكلا يف هلوقو ) :م

 يف دئاعلاك هتبه يف دئاعلا » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ةمزالف ) :م عوجرلا يف يأ :ش ( ةهاركلا

 سابع نبا نع بيسملا نب ديعس نع ةداتق نع يذمرتلا الإ ةعامحلا هج رخأ ثيدحلا اذه :ش ( «هئيق

 ملعنالو : ةداتق لاق دواد وبأ داز ٠ هئيق يف دئاعلاك هتبه يف دئاعلا » : لاق مالسلا هيلع يبنلا نع

 . اًمارح الإ ءىقلا
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 بتک بلاغ يف كلذك وهو « هثيق يف دوعي بلكلاك هتبه يف دئاعلا » : ةيادهلا خسن ضعب يف امأو

 مالسلا هيلع يبنلا نأ سابع نبا نع سوواط نع ملسمو يراخبلا هجرخأ اذكهو . انباحصأ

 . « هئیق يف دوعي بلكلاك هتبه يف دئاعلا » : لاق

 ةمرح يف ال هراذقتساو :ش ( هحابقتسال ) :م مالسلا هيلع يبنلا هيبشت يأ :ش ( اذهو ) :م

 لعفو « « هثيق يف دوعي بلكلاك» : ىرخأ ةياور يف لاق هنأ ىرت الأ « يعفاشلا معز امك عوجرلا
 . حبقتسي هنإ لوقن هبو ةمرحلاب ال حبقلاب فصوي بلكلا

 يف نوطرتشي مث ‹ حيحصلا ثيدحلا اذهب عوجرلا ةهارك ىلع فنصملا لدتسا دق : ليق

 ` ناك اذإ امأو « لاكشإ الو « هيف مالك الف ىضرلاب عوجرلا ناك اذإو « ءاضقلا وأ ىضرلا هزاوج

 ةيصعملا ىلع ةناعإ نوكي فيكو « ةيصعملا هذه لثم ىلع ةناعإلا يضاقلل غوسي فيكف ءاضقلاب

 . زاوجلل ةجيتن ىرخأ ةيصعم يه يتلا

 مارحلا للحي ال يضاقلا ءاضق نأل « كلذك هدعبف زئاج ريغ ءاضقلا لبق عوجرلا ناك اذإو

 ناك اذإف ء«هقح ىلإ هلوصو ىلع قحلا بحاصل ةناعإ يضاقلا ءاضق اغإو . لالحلا مرحي الو

 . عرشم ريغ يضاقلاو « ًالالح ءاضقلاب ريصي ال لحي ال ةبهلا يف عوجرلا

 يضاقلل غوسي فيكف هاو ةبهلا يف عوجرلا لصألا يف نأب كلذ دعب فنصملا فرتعا دقو

 ءاضقلا نأل «فالخلا عفتريل ءاضقلا طارتشا نإ لاقي الو « هوركم فيعض هاو رمأ ىلع مادقإلا
 . مكحلا توبث يف فلاخملا هطرتشي اغنإ فالخلا لئاسم يف

 ةعبس عناوملا ليق ‹ عناوملا ضعب يرودقلا ركذ يآ :ش ( اهضعب ركذ عناوم عوجرلل مث ) :م

 لادلاف « هقزخ عمد « فورح ةعبسب ةبهلا لصف يف عوجرلا عناوم : هلوق يف لئاقلا اهعمج

 يازلاو « بوهوملا كلم نع جورخلا ءاخلاو ‹ ضوعلا نيعلاو « بهاولا توم ميملاو « ةدايزلا

 يف هداز رهاوخب فورعملا مالسإلا خيش ركذو . بوهوملا كاله ءاهلاو ةبارقلا فاقلاو ‹ ةيجوزلا
 ‹ هل بوهوملا تومو بهاولا توم « نيمسق ىلع توملا نأل كلذو « ةعست عناوملا نأ « هطوسبم»

 . سنج ىلإ سنج نم ريختلا عساتلاو
 هل بوهوملا ضوعي نأ الإ يآ :ش ( اهنع هضوعي نأ الإ ):م : يرودقلا يأ :ش ( لاقف ) :م

 لاق ‹ لصح دقو ضيوعتلا ناك هدوصقم نأل :ش ( دوصقملا لوصحل ) :م ةبهلا نع بهاولا

 ال دقعلا دعب هضوع اذإ امأف « دقعلا يف طرش ام عوجرلا هب طقسي يذلا ضوعلا نإ : انباحصأ

 عوجرلا هسفن نع طقسيل هب عربت اغإو « هل بوهوملا ىلع قحتسم ريغ هنأل عوجرلا طقسي
 مكح دقعلا مكح ريصي نأ بجوي هنأل « دقعلا يف تطرش اذإ كلذك سيلو ةأدتبم ةبه نوكيف
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 ةلصتم ةدايز ديزت وأ

 . اهنع اًضوع راص دق هنآ كلذ لدف « بيعلاب دريو ةعفشلا هب ۳ تو عيبلا

 يف ريصي الو « عوجرلا طاقسإل وهف دقعلا نع رخأتملا ضوعلا امأف : « ةفحتلا » يف ركذو

 :ش ( ةلصتم ةدايز ) :م ةبوهوملا نيعلا يأ :ش ( ديزت وأ ) :م ءاهتنا الو ءادتبا ال ةضواعملا ىنعم

 دلاولا ةبه يف عوجرلا عني ال : ىرخأ يفو «ةياور يف دمحأ لاق هبو « نمسلاو ءانبلاو سرغلاك

 . هدلول

 تناك نإ :« ةضورلا ١ يفو . عوجرلا عضوم يف عوجرلا نم هذه عنمت ال : يعفاشلا لاقو

 بوهوملا ناك ولو « بهتملل ةدايزلا تيقبو لصألا يف عجر بسكلاو دلولاك ةلصتم ةدايزلا

 ةطنح ناك وأ هرصق ولو ‹ غبصلا يف كيرش نبالاو « بولا يف عجر نبالا هعيضف اًبوث

 ةراصقلا : انلق نإف . تداز نإو نبالل ءيش الو عجر هتميق دزت مل نإف « هجسنف ًالزغ وأ ءاهنحطف

 يف بألا عجر سرغ وأ اهيف ىنبف اًصضرأ ناك ولو « هل ءيش الف رثأ انلق نِإو « كيرش نبالاف نيع
 كيلمتلا وأ « ةرجأب ءاقبل الإ سرحي هنكل « اًناجم سارخلاو ءانبلا عطق هل سيلو « ضرألا

 . ىهتنا . ةيراعلاك ضقنلا ةمارغو « علقلا وأ ةميقلاب

 يأ تداز ولو «رهاوجلا» يف لاقو . انبهذمك عوجرلا عني هنأ لصفلا اذه يف كلام بهذمو

 ال نوشجاملا نباو فرطم لاقو . اهيف عوجرلا يف كلذ عنم تصقن وأ اهنيع يف ةبوهوملا نيعلا

 عوجرلا نم عني ال قاوسألا ريغتت اهتميق يف ةبهلا ريخبو اًضيأ هيفو < اهرابتعا نم كلذ عني

 ةيراجلا نإف « فالخ الب عوجرلا عنمتال ةلصفنملا نأل ةلصتم هلوقب ذيقاغنإو . ىهتنا .اهيف

 . عوجرلا بهاولل ناك تدلو اذإ ةبوهوملا

 امنإ : فسوي وبأ لاق . دلولا نود اهيف عجري ةبهلا دعب ةيراجلا تدلو ول :« ةريخذلا » يفو

 يف ةدايز بجوي ءيش هل بوهوملا سفن يف ةدايزلاب دارملاو ٠ اهنع دلولا ىنغتسا اذإ اهيف عجري

 كلت اًضيأ عنه ال ءالغلا لاط ول امك « هتميق يف ةدايز كلذ بجوي ملو هسفن يف داز ول ام هتميق

 يف مكحلا اذكو « اًضيأ عنب ال رعسلا ثيح نم ةدايزلاو عوجرلا عني الف هيف اًصقن بجوي ةدايزلا
 .« طيحملا» يف هركذ كلذ ريغو رامثلاو تاناويحلا عيمج

 . ؟ سكعلاب ةلصخملاو ةبهلا يف عوجرلاو بيعلاب درلا نيب قرفلا ام : ليق نإف

 دجوو لصألا ىلع وأ اعيمج ةدايزلاو لصألا ىلع دري نأ امإ « ةلصفنملا يف درلا نأب : بیجأ

 نأل حصأ لوألاو ةيعبتلاب وأ درلاب ةدوصقم نوكت نأ امإ ةدايزلا نأل « لوألا ىلإ ليبس ال

 ال لاصفنالا دعب دلولا نأل « ينالا كلذكو دقعلا دروم ىلع دري خسفلاو « اهيلع دري مل دقعلا

 . ابر وهو اًناجم يرتشملا دي يف ةدايزلا ىقبي هنأل يناثلا ىلإ الو < ةلاحم ال مألا عبتي
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 تحت اهلوخد مدل ةدايزلا عم الو ‹ ناكمإلا مدعل ةدايزلا نود اهيف عوجرلا ىلإ هجو ال هنأل
 اذإ امك راصف ءةثرولا ىلإ كلملا لقتني هل بوهوملا تومب نأل نيدقاعتملا دحأ تومي وأ : لاق .دقعلا

 ‹ هتایح لاح يف لقتنا

 ء ابرلا ىلإ ضفت مل اًتاجم هل بوهوملا دي يف تيقب ول ةدايزلا نإف « ةبهلا يف عوجرلا فالخب
 الف « هاضرب هقح طاقسإ هيف هكلم ىلع تلصح نمم وه امنإ بيعلاب درلا نألف ةلصتملا يف امأو

 هرايتخابو كلذ ىضرب سيل عوجرلا نإف « ةبهلا يف عوجرلا فالخب « هنع ةعنام ةدايزلا نوكت
 . ةعنام تناكف

 م ةبوهوملا نيعلا يف ىأ :ش ( اهيف عوجرلا ىلإ هجو ال ) :م نأشلا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م

 عم اًضيآ عوجرلل هجو ال يأ :ش ( ةدايزلا عم الو ) :م لضفلا :ش ( ناكمإلا مدعل ةدايزلا نود)

 ملف ةبوهومب تسيلو « دقعلا يف ةدايزلا لوحخد مدعل يأ :ش ( دقعلا تحت اهلوخد مدعل ) :م ةدايزلا
 عوجرلا عنتماف « ةدايزلا نود لصألا يف عجريل نكمم ريغ لصفلاو « اهيف عوجرلا حصي
 .ٌالصأ

 . هفاصوأ ىلإ يرسيف لصألا قح يف تباث عوجرلا قح : تلق نإف
 فصوب سيلو بهاولاب مئاق ضرع هنأل « لصألا يف هتوبث عبتلا يف مكحلا توب : تلق

 ثيح نم ةدايزلا ٤: ةريخذلا » يفو . هفاصوأ نم موزلل فصويال كلملا لاقيالو « لحملل

 ولو « اهلاحب نيعلاو «سانلا تابغر ةدايز يه لب نيعلا يف ةدايزب تسيل اهنال « عنمت ال رعشلا
 - هللا امهمحر - رفزو ةفينح يبأ دنع عني ال اذهف هنيد ىضق وأ ملسأ وأ ةفرحلا وأ نآرقلا هملع

 مني - هللا مهمحر - دمحأو دمحمو فسوي يبأ دنعو . رعشلاك نيعلا يف ةدايزب تسيل اهنأل

 رفزدنعو .دقعلا موزل ركني هنأل بهاولل لوقلاف ةدايزلا يف افلتخا ولو . ةيونعم ةدايز اهنأل

 . عوجرلا يف بهاولا قح ركني هنأل هل بوهوملل لوقلا
 اذإ امك ر اصف « ةثرولا ىلإ كلملا لقتني هل بوهوملا تومب نأل « نيدقاعتملا دحأ تومي وأ لاق ) :م

 ىتح لحملا ىلإ عجري اميف ءاقبلا مكح هل ناك نإو ثراولل تباثلا نأل :ش ( هتايح لاح يف لقتنا

 نکي مل نأ دعب هل راص هنأال دیدج كلم وه كلاما قح يف نکلو ‹ هيلع دریو بیعلاب دری

 ‹ هتايح لاح يف هيلإ لقتنا هنأك راصف « ةقدص ناك ول هل لحي وأ ءاربتسالا بجي انهو

 ةلزنب بيعلا رايخ قح يف ثروملا توم لعجي مل لاقي امع باوجلا جرحخأ اذهبو عوجرلا عنميف
 . مهيلإ هلاقتنا ةلزنمب انه اه لعجو ةثرولا ىلإ كلملا لاقتنا

 بيعلا رايخ يفو ‹ فاصوألا يف ال نايعألا يف يرجي امنإ ثيروتلا ن: باوجلا قيقحتو

 يف رايخلا هل نوكيف « هثراو ىلإ لقتنا يذلا وهو اًبيعم هارتشا يذلاو اًميلس ثروملا قحتسي
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 كلم نع ةبهلا جرخي وأ : لاق هبجوأ ام وه ذإ ‹ دقعلا نع يينجأ هثراوف بهاولا تام اذإو

 بهو نإف : لاق . هببس ددجتب كلملا ددجتي هنألو ‹ هضقني الف هطيلستب لصح هنأل ؛ هل بوهوملا

 اهيف ةدايز كلذ ناكو اًيرأ وأ اًئاكد وأ ًاتیب ینب وأ ًالخن اهنم ةيحان يف تبنأف ءاضيب ًاضرأ رخآل

 « اهيف ةدايز كلذ ناكو)» : هلوقو . ةلصتم ةدايز هذه .نأل ؛ اهنم ءيش يف عجري نآ هل سيلف

 . حصي الف ضحم فصو وهو رايخلا ثيروت ىلإ يدؤي هنأل كلذ هل سيلف انه اه امأو . نيعلا

 كلملا بجوأ ام يأ :ش ( هبجوأ ام وهذإ دقعلا نع يبنجأ هثراوف بهاولا تام اذإو ) :م

 سيل وهو بهاولل عوجرلا بجوأ هنأل « صنلاب عوجرلا قح هل نوكي الف « هل بوهوملل

 . بهاوب

 خسنلا ضعب يفو ةبوهوملا نيعلا يأ :ش ( ةبهلا جرخي وأ ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م
 كلم جورحخ نأل يآ :ش ( هطيلستب لصح هنأل ‹ هل بوهوملا كلم نع ) :م بوهوملا جرخيوآ

 يف ناسنإلا يعس نأل :ش ( هضقني الف ) :م بهاولا طيلستب لصح هل بوهوملا كلم نع بهاولا

 كلما لدبتو « كيلمتلا وهو :ش (هببس ددجتب كلملا ددجتي هنألو) :م « دودرم هتهج نم متام صقن

 . ببسلا ليدبت يف اذكف « عوجرلا هل نكي مل نيعلا لدبتك

 هب دارأ :ش ( ءاضیب اًضرا رخل بهو نإق ) :م : «ريغصلا عماجلا » يف يأ :ش ( لاق ) م

 ىنب وأ ًالخن اهنم ةيحان يف ) :م هل بوهوملا يأ :ش ( تبناف ) :م لغاوشلا نع ةفوشكم ةيلاخ اًضرأ

 وهو يقوسلا هنكسي يذلا وه ناكدلا سانلا فرعو ةعفترم ةبطصم يهو :ش ( اتاکد وأ اًتیب

 دنع فلعلا وهو « فورحلا رخآ ءايلا ديدشتو ءارلا رسكو ةزمهلا حتفب :ش (اًيرأ وأ ) :م فورعم

 لبح وهو « ايار رخّآلا یمسی دقو < ةبادلا سلجم ةغللا يف يرألاو « ءاهقفلا دارم وهو ةماعلا

 هنم لوقب ددشیو ففخي « يرارألا» عمجلاو لعاف ريدقتلا يف وهو ‹« اهسلجم يف ةبادلا دشي

 . يراتو ةيرات ةبادلل تيأرأ

 ‹ كلذ ناك دق هنأ لاحلاو ريدقتلاو « لاحلل واولا :ش ( كلذ ناكو ) :م هب ماقاذإ ناكم ابو

 . هرخآ ىلإ ًالخن اهنم ةيحان يف تبنأ : هلوق نم روكذملا ىلإ ةراشإللاو

 ةيناشكلا يف رودتلاك اتاصقن دعي وأ يرألاك ةدايز دعي ال كلذ ناك نإو : « ةريخذلا » يفو

 اهنم ةعطق يف ةدايز دعب ناكملا مظعل نكلو ناك وأ كلذك نوكي ال ام نأل هب ديق « عوجرلا عني ال

 . اهريغ يف عوجرلا عني ال

 سيلو رادلا ىلإ ريمضلا حارشلا ضعب داعأ دقو « ضرألا يف يأ :ش ( اهيف ةدايز ) :م

 مالسإلا ردصل «ريغصلا عماجلا » يف هركذ ام ىلع هلمح اغ إو < ضرألا وه روكذملا نأل « كلذك

 . هيف رکذ هناف
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 دعي ةميظع ضرألا نوكت دقو « ًالصأ ةدايز دعي ال ًاريقح ًاريغص نوكي دق ناكدلا نأ ىلإ ةراشإ
 يف عجر موسقم ريغ اهفصن عاب نإف : لاق اهريغ يف عوجرلا عنتمي الف اهنم ةعطق يف ةدايز كلذ

 يف عجري نأ هل نأل اهفصن يف عجري نأ هل اهنم ًائيش عبي مل نإو  عنالا ردقب عانتمالا نأل « يقابلا

 ىلوألا ةقيرطلاب اهفصن يف اذكف « اهلك

 ةدايزلا نأل اذهو « رادلا ىف ةدايز كلذ دعب اًتاكد ىنب نإ اذهب ديري اميف كلذ ناكو : هلوقو

 ردجأ يف ناك اذإ امك « رادلا لك اهب ةميق دادزي هنإف ‹ رادلا لك يف ةدايز بجوت رادلا بناج يف
 عضوم يف ناك نإو ةيراجلا لك يف ةدايز نوكت اهنيع يف ةدايزلاف ضايبلا لازتف ضايب اهنيع

 عني لاصتالاف :ش ( ةلصتم ةدايز هذه نأل ‹اهنم ءيش يف عجري نأ هل سيلف ) :م كلذك صاخ

 . عوجرلا

 عماجلا يف دييقتلا ةدئاف نايب ىلإ اذهب :ش ( ةراشإ « اهيف ةدايز كلذ ناكو » : هلوقو ) :م

 دقو ًالصأ ةدايز دعي ال ريقح اريغص نوكي دق ناكدلا نأ ىلإ ) :م اهيف ةدايز كلذ ناكو هلوقب ريغصلا

 ريغ يف يأ :ش (اهريغ يف عوجرلا عنتمي الف اهنم ةعطق يف ةدايز كلذ دعي ةميظع ضرألا نوكت

 . ةدايزلا اهيف يتلا ةعطقلا

 ضرألا تناك اذإ وهو :« يفاكلا » حرش يف يباجيبسألا نيدلا يلع مالسإلا خيش لاقو

 يف عوجرلا قح عطقني اهنم بناج يف سرغو ةريبك تناك اذإ امأف ٠ سرخلا اهديزي ةريغص
 . ةريغصلا ضرألا يف باتكلا ةلأسم عضو نوكيف راجشألا هيف سرغ يذلا ناكلا

 يف ناصقن اذه نأل « يقابلا يف عجري نأ هل ناك ءانبلا مدهناف اراد ةبهلا تناك نإو : لاق

 . عوجرلا عني ال ناصقنلاو « ةبهلا

 يراوس هيف عضو وأ دجسملا يف هقح عطقني هريغ وأ عيبب ةبهلا ضعب كلهتسا اذإ كلذكو
 . ةداع كرتي هنأل « عوجرلا هل سيل ىصح وأ اًباب وأ

 يف ديزي ناك نإ ةؤلؤللا يف بقنلاو لقنلاو . عوجرلا هل ًاليدنق قلع وأ اًح هيف عضو ولو
 . عوجرلا طقسي نمثلا

 هتمیق تدادزا ولو هدي يف داز هنأل « عوجرلا طقس هتمیق هصقنو خاش اًریغص ادبع هبهو ولو

 . رعسلا الغ اذإ ام فالخب طقس رخآ دلب ىلإ لقنلاب

 عاب نإ يأ :ش ( موسقم ريغ اهفصن عاب نإف ) :م : « ريغصلا عماجلا » يف يأ :ش ( لاق ) :م

 ردقب عانتمالا نأل « يقابلا يف عجر ) :م موسقم ريغ هنوك لاح ةبوهوملا ضرألا فصن هل بوهوملا

 ةقيرطلاب اهفصن يف اذكف اهلك يف عجري نأ هل نأل « اهفصن يف عجري نأ هل اهنم اًتيش عبي مل نإو عناما

 . نايبلا ةدايز نع ينغ رهاظ هلك اذه :ش ( ىلوألا
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 ةبهلا تناك اذإ » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل؛ اهيف عجري الف هنم مرحم محر يذل ةبه بهو نإو

 ( اهيف عجري مل مرحم محر يذل

 دحأ ةبه يفو « ةلالثلا تلاق هبو :ش ( اهیف عوجر الف هنم مرحم محر يذل ةبه بهو نإو ) :م

 ىرخأ يفو « ةياور يف دمحأو كلامو يعفاشلا لاق هبو « اًضيأ اهيف عوجر ال رخآل نيجوزلا
 يذل ةبهلا تناك اذإ » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ) :م . سكعلا نود اهجوزل ةأرملا ةبه يف عجري

 عويبلا يف « هكردتسم » يف مكاحلا هجرخأ ثيدحلا اذه :ش («(اهيف عجري مل مرحم محر

 نب دامح نع كرابملا نب هللا دبع نع رفعج نب هللا دبع نع «امهننس » يف يقهيبلاو ينطقرادلاو

 مرحم محر يذل ةبهلا تناك اذإ » : هللا لوسر لاق :لاق ةرمس نع نسحلا نع ةداتق نع ةملس

(Dr. 
 عجري مل فيها؟  .

 نب هللا دبعو : قيقحتلا يف يزوجلا نبا لاقو « يقهيبلا هفعض ثيدحلا اذه : تلق نإف

 . فيعض اذه رفعج

 نکلو «هاجرخي ملو ملسمو يراخبلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه : مكاحلا لاق : تلق

 . يذمرتلا طرش ىلع وه لب : لاقو « ماملإلا يف هبقعت نيدلا يقت خيشلا

 نم ةقث وه لب :لاقو رفعج نب هللا دبع هفيعضت يف يزوجلا نبا « حيقنتلا » بحاص اطخو
 . تاقث مهلك ثيدحلا اذه ةاورو « نيحيحصلا لاجر

 . يوقلاب سيل اذه ةرمس نع نسحلا ثيدح : يقهيبلا لاق : تلق نإف

 ىهن مالسلا هيلع هنأ ةرمس نع نسحلا ثيدح هننس يف «عويبلا باتك يف وه ركذ دق : تلق

 . ةرمس نع نسحلاب يراخبلا جتحا دق : لاقو « هدانسإ ححصو « ةاشلا عيب نع

 اذه : لاق هنأ باتكلا اذه يف راظنألا ءاقلإ يف ىدصتي نم ضعب نم اًضيأ بجعلاو « هيلع هنوك

 . رظن هنأ اًناظ ىضمو « اذه ىلع تكسو ىقهيبلا هفعض ثيدحلا

 اذه لثم هحرش يف لاق ثيح ثيدحلا يف ةضيرعلا هاوعد عم يزارتألا نم اًضيأ بجعلاو

 . فيعضلاب

 نع رفعج نب هللا دبع قيرط نم )٦/ ۱۸١( يقهيبلاو . ٤٤( /۴) ينطقرادلاو « ٥۲( /۲) مكاحلا هجرخأ (۱)

 هب درفت : ينطقرادلا لاق ء اعوفرم ةرمس نع نسحلا نع ةداتق نع « ةملس نب دامح نع كرابلا نب هللا دبع
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 دوصققملا نأل ؛ رخآلل نيجوزلا دحأ بهو ام كلذكو . لصح دقو محرلا ةلص دوصقملا نألو

 بهو امدعب اهجوزت ول ىتح دقعلا تقو دوصقملا اذه ىلإ رظني امنإو . ةبارقلا يف امك ةلصلا اهيف

 ذخ بهاولل هل بوهوملا لاق اذإو : لاق . عوجر الف بهو امدعب اهنابآ ولو ‹ اهيف عوجرلا هلف اهل

 « دوصقملا لوصحل عوجرلا طقس بهاولا هضبقف اهتلباقم يف وأ اهنع الدب وأ كتبه نع اضوع اذه

 بهو نإف ‹ مزليدوصقملا دافأ دقع لك نأل :ش ( لصح دقو محرلا ةلص دوصقملا نألو ) :م

 ‹ رخآلل نيجوزلا دحأ بهو ام كلذكو ) :م ىلوألا يف امهل اًمالخ عجري نقلا هيخأل وأ هيخأ نقل

 ةبارقلا ريظن رخآلل نيجوزلا نم اهبهي ام نأ ينعي :ش ( ةبارقلا يف امك ةلصلا اهيف دوصقملا نأل

 . تقو دوصقملا اذه ىلإ رظني امنإو ) :م ةداهشلا لوبق مدعو بجح ريغ نم نيبناجلا نم ثراوتلا ليلدب

 هدوصقم ناكو « ةيبنجأل ةبهلا عوقول :ش ( اهيف عوجرلا هلف اهل بهو امدعب اهجوزت ول ىتح « دقعلا
 . لصحي ملو ضرغخلا

 يضاق عماج يفو « هتجوز ةبهلا تقو اهنأل :ش ( عوجر الف بهو امدعب اهنابأ ولو ) :م
 مل نإ و « ةلطاب ةبهلاف هلبق اهقلطف ًاًمولعم اتقو اهقلطي ال نآ ىلع ةعيض اهجوزل تبهو :ناخ
 . طرشلاب ىفو هنأل « ةحيحص ةبهلاف هدعب اهقلط مث تقوي

 نأ هلف اهجوزت مث ةبه ةآرمال بهو لجر :« يفاكلا » حرش يف يباجيبسألا مامإلا لاقو

 اهيف عجري نأ هل نكي مل اهنابأ مث ةبه اهل بهو نإو « ةلص الو ةازاجم عقي مل هنأل « اهيف عجري
 . عوجرلا قح لطبف اهعوقو لاح ةلصلا قتيقحت وهو ةبهلا هذهب دوصقملا لصح هنأل

 وأ كتبه نع اًضوع اذه ذخ : بهاولل هل بوهوملا لاق اذإو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 هنأ ملعي نأ هيف طرشلا :ش ( دوصقملا لوصحل عوجرلا طقس بهاولا هضبقف اهتلباقم يف وأ اهنع الدب

 يف هل بوهوملاو هتبه يف عوجرلا هلف ملعي ملاذإف ةبه ضوع هنأ ملعي ملاذإف« ةبه ضوع
 . هضوع

 بهاولا ملعي اًظفل ركذي هنأ ضيوعتلا ةروصو : « ىواتفلا »و « ناخ يضاق عماج » يفو

 ‹' كتبه لدب وأ كتبه باوث وأ كتبه ءازج وأ اًضوع اذه ذحخ هل بوهوملا لوقي نأب ةبه ضوع هنأ

 . عوجرلا امهنم لكل ناك ملعي ملاذإ امأ

 اهسنج ريغ نمم وأ ةبهلا سنج نم اريثك وأ ًاليلق اًيش ضوعلا ناك ءاوس : « طوسبملا» يفو
 ريغ وه لام نم ضوعلا نوكي نأ دبالو « ابرلا هيف ققحتي الف ‹ ةضحم ةضواعم تسيل اهنأل
 ال مهاردلا كلت نم دحاو مهرد فلأ ةبهلا تناك نأب بوهوملا نم اًيش ضوع ول ىتح بوهوملا

 طرتشيو زوجي رفز دنعو « زوجي ال اهنم تيب ضوعلاو اراد ةبهلا تناك ول كلذكو « زوجب
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 بهاولا ضبقف اعربتم هل بوهوملا نع يبنجأ هضوع نإو ‹ دحاو ىنعم ىلإ يدؤت تارابعلا هذهو

 . حلصلاو علخلا لدبك يبنجألا نم حصيف قحلا طاقسإل ضوعلا نأل ‹ عوجرلا لطب ضوعلا

 (دحاو ىنعم ىلإ يدؤت تارابعلا هذهو ) :م عربت هنأل رارقإلاو ضبقلا يف ضوعلا يف ةبهلا طئارش

 . عوجرلا عطقناو بهاولا دوصقم لصحف « ةافاكم ا ىلع لدت اهلك ظافلألا هذه نأل :ش

 ناف ديقب سيل اذه « اعربتم هنوك لاح يأ :ش ( اعربتم هل بوهوملا نع يبنجأ هضوع نإو ) :م
 عربا طرشت هشوع هل بوهرلا رمأب ينجألا ضرع ول ىتح ؛ كاذك عريش ريغ يف ىك ا

 قيرطلاب عربتملا ريغ يف عوجرلا نالطب ملعيل هركذ اغنإو « عوجرلا لطب هل بوهوملا ىل

 هل بوهوملا هفهمضي نأ الإ هيلع ضوعلاب عجريال هل بوهوملا رمأب هضوع ول نكلو ا

 وآ ًحیرص هنمض ءاوس هيلع مجرب هرماب رحآ اتید یضق ول ناف ۰ نیلا ءاضق فالخب : اتنی رص

 .ال

 لامل ةبلاطملا طاقسإ ءادأ الب رمألا يف ناكف « هيلع قحتسم نيدلا ءاضق يف ءادألا نأ قرفلاو

 هل بوهوملا ىلع قحتسم ريغ ةبهلا يف ضوعلا امأ ‹ هيلع عجريف هتمذ يف ام كلميف « قحتسم

 ريغ نم عوجرلا قح تبثي ال هريغ ىلع هسفن لاب عربتلاو « هسفن لامب هنع عربتي نآب هرم اغإف

 . نامض

 هتبه نع بهاولا هل بوهوملا نع يبنجأ لجر ضوع ول : « هرصتخم » يف يخركلا لاقو

 ‹ هرمآ ريغب وأ هل بوهوم ا رمأب ضوع ءاوس « هتبه يف عجري نأ ار نک نشول نفد
 . هل بوهوملا ىلع الو بهاولا ىلع ضوعلا يف عجري نأ ًاًصضيأ ضوعملل الو

 اذإ الإ بوهوملا ىلع عجريالو : « ةيافكلا » يف - كلا دحر - يقهيلا ةمنألا نسم لاقر

 قحلا طاقسإل ضوعلا نأل ‹« عوجرلا لطب ضوعلا بهاولا ضبقف ) :م نماض ينأ ىلع ينع ضوع لاق
 :ش ( حلصلاو علخلا لدبك) :م نيعلا كيلمتل ال عوجرلا قح طاقسإل يأ :ش ( يبنجألا نم حصيف

 . اهنع جوزلا كلم طوقس علخل ا لدبب ديفتست ةآأرملا نإف يبنجألا نم يأ

 حلاصملل ملسي ال هنأل « راكنإ نع حلصلا كلذكو يبنجألا ىلع لدبلا نوكي نأ زاجف

 بجي نأ نودب ءادتبا قح يبنجألا ىلع حلصلا لدب بجي نأ زوجي موصخلا قح طوقس ىوس
 وأ رارقإب ناك ءاوس نيد نع حلصلا ناك وأ طاقسإ هنأل « دمعلا مد نع حلصلا كلذكو « هيلع

 . راكنإ

 زوجي هسفن لام ىلع هنيد نم نيدلا بحاص عم يبنجألا حلصك : لاق« طوسبملا » يفو

 . هلثماذهو « نويدملا نع نيدلا هب طقسيو
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 قحتسا نإو . هفصن لباقي ام هل ملسي مل هنأل ضوعلا فصنب عجر ةبهلا فصن قحتسا اذإو

 عجري - هللا همحر- رفز لاقو . عجري مث يقب ام دري نأ الإ ةبهلا يف عجري مل ضوعلا فصن
 هنأ رهظ قاقحتسالابو ءادتبالا نم لكلل اضوع حلصي هنأ انلو « رخآلا ضوعلاب ًارابتعا فصنلاب

 ملو ضوعلا لك هل ملسيل الإ عوجرلا يف هقح طقسأ ام هنأل ريختب هنأ الإ « وه الإ ضوع ال

 مل يذلا فصنلا يف بهاولا عجر اهفصن نع هضوعف اراد بهو نإو : لاق . هدري نأ هلف هل ملسي

 . فصنلا صخ منام ا نأل ٠ ضوعي

 قحتسا نإو « هفصن لباقي ام هل ملسي مل هنأل ضوعلا فصنب عجر ةبهلا فصن قحتسا اذإو ) م

 - رفز لاقو عجري مث ) :م ضوعلا نم يأ :ش ( يقب ام دري نأ الإ ةبهلا يف عجري مل ضوعلا فصن

 ىلع نيضوعلا دحأ ساق وهو « ةبهلا وهو :ش ( رخآلا ضوعلاب ؟رابتعا فصنلاب عجري - هللا همحر

 ضعب قحتسا اذإ هنإف « ضوعلاب ضوعلا عيب يف امك رخآلاب لباقم امهنم دحاو لك نأل « رخآلا
 . هلباقي اب هبحاص ىلع عجري نأ هيلع قحتسملل نوكي امهدحأ

 نوكي نآ حلصي امو :ش ( ءادتبالا نم لكلل اًتضوع حلصي ) :م يقابلا نأ يأ :ش ( هنأ انلو ) :م

 نم لهسأ ءاقبلا نأل « ءاقبلا يف هنع اًصضوع نوكي نأ حلصي « ءادتبالا نم لكلا نع اًضوع

 . يقابلا يأ :ش ( وه الإ ضوع ال هنأ رهظ قاقحتسالابو ) :م ءادتبالا

 ناك اذإف ‹ ضوعملا ءازجأ ىلع مسقني ضوعلا ءازجأو ضوع هنأ ضرغلا نأب ضروعو
 فصنلا نع اًضوع ناكف فصنلا ةلباقم يف فصنلا ناك لكلا نع اًضاوعأ ءادتبالا يف لكلا

 . ءادتیا

 عوجرلا كلذ هل سيلف كلذك سيل هيف نحن امو « اهل اًقيقحت تالدابملا يف كلذ نأب : بيجاأو

 ضوعلا ناك اذإ ام فالخب « ليلدلا نم انركذ ال ضوعلا نم ءزج ةمالس عم ةبهلا نم ءيش يف

 . لدبملا ىلع لدبلا عدويف ةلدابم متت اهنأل اًطورشم

 ربتعاف اعطق بوهوملا ةلباقم يف ضوعلا بهاولا كلي ضوعملا نأ رفز سايق نع باوجلاو
 ةلع ضوعلا ذخآ مث ءيشب هلباقي نأ ريغ نم ءادتبا ةبهلا كلميف بهاولا امآو . ماسقنالاو ةلباقملا

 . مكحلا ءازجأ ىلع مسقنت ال ةلعلاو « عوجرلا قح طوقسل

 عجريو ضوعلا نم يقب ام دري نأ نيب :ش ( ريختي ) :م بهاولا نأ الإ يأ :ش ( هنأ الإ ) :م

 لك هل ملسيل الإ عوجرلا يف هقح طقسا ام هنأل ) :م ءيشب عجري الو هكسميي نأ نيبو ةبهلا يف

 . ضوعلا نم يقب ام دري يأ :ش ( هدري نآ هلف هل ملسي ملو « ضوعلا

 عناملا نأل ضوعي مل يذلا فصنلا يف بهاولا عجر اهفصن نع هضوعف اراد بهو نإو : لاق ) :م

 عجر ول امك رضي الف ئراط هنكل عويشلا كلذ نم مزل هنأ بابلا يف ام ةياغو :ش ( فصنلا صخ
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 ‹ ءاملعلا نيب فلتخم هنأل ؛ مكاحلا مكحب وأ امهيضارتب الإ عوجرلا حصي الو : لاق

 . قالطلا يفامك

 . قالطلا فالخب « هرابتعاب

 ( امهيضارتب الإ ) :م ةبهلا يف يأ :ش ( عوجرلا حصي الو ) :م :يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ىلإ هرمأ عفري بهاولا نأ دارأ :ش ( مكاحلا مكحب وأ ) :م هل بوهوملاو بهاولا يضارتب يأ :ش

 « اًبصاغ ناك ءاضر الو ءاضق ريغب اهدرتسا ول ىتح « هيلإ درلاب هل بوهوملا ىلع مكحيل مكاحلا

 . هل بوهوملل هتمیق نمضي هدي يف كله ولو

 نودب عوجرلا هل عضوم يف عوجرلا زوجي : - هللا امهمحر - دمحأو يعفاشلا لاقو

 . ىضرلا وأ ءاضقلا

 يف عجري نأ بهاولل سيل : « يفاكلا» هرصتخم حرش يف يباجيبسألا مالسإلا خيش لاقو

 ال خسفاذإو « هتيالو مدعل خسفلاب درفني الف « امهيضارتب دقعنا دقعلا نأل « ضاق ريغ دنع هتبه

 . ىهتنا . امهيضارتب امهمزليف « خسفلا ىلع امهيضارتب الإ خسفني

 : لاق نم مهنمف « ضارت وأ ءاضقب الإ عوجرلا حصي ال مهلوق ىنعم يف خياشملا فلتخاو

 نأ بهاولل نكي مل امنإ : لاق نم مهنمو « فنصملا هركذ امك « هيف فلتخم ةبهلا يف عوجرلا نأل

 الإ تبثي الف « اًفرصتو ةبقر ضبقلاب ةبهلا كلم هل بوهوملا نأل ؛ ضارت وأ ءاضق ريغب عجري
 دعب خسفلاب درفني ثيح <« ةيؤرلا رايخ هل نم فالخب « ضبقلا دعب بيعلاب درلا يف امك « امهب
 . دقعلا دصاقم نم دوصقم تاوفل تبث ام نأل « ضبقلا

 هل بوهوملل كلملا عوقو دعب هقح لدب فوتسم عوجرلا يف بهاولا نأب : لاق نم مهنمو
 نأ دارأ اذإ نيدلا بحاصكو « بيعلاب درلا يف امك ءاضر وأ ءاضقب الإ نوكي ال اًقرصتو ةبقر

 ةيؤرلا رايخ فالخب « ءاضر وأ ءاضقب الإ كلي ال نويدملا لام نم رخآ سنج نم هنيد ذخأي

 فوتسم خسفلاب هنأل ىضر الو ءاضق ريغ نم خسفلاب درفني رايخلا هل نم نإف ‹ طرشلا رايخو

 .« طوسبملا » يف اذك «دقعلا دصاقم نم دوصقم تاوفل رايخلا اذه تبثي مل هنأل « هقح نيع

 حارشلا ضعب لاق :ش ( ءاملعلا نيب فلتخم ) :م ةبهلا يف عوجرلا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م

 يف هسفنب لمعي ملف « اًميعض ناكف يعفاشلل اًقالخ اندنع عوجرلا هل نأل : ةعيرشلا جات مهنم
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 ءاهو هلص يفو

 . اهب ىوقتيل ةنيرق هيلإ مضني مل ام خسفلا وهو همكح باجيإ

 . تبث نإ ةباحصلا فالتخا ىلع هلمح صلخلملاو ‹ رظن هيف : « ةيانعلا » بحاص لاقو

 فيكو «هلاثمأو يعفاشلا لبق ررقت دق عوجرلاب ةفينح يبأ بهذم نأل « دراو هريظن : تلق

 هنم تبث نإ هلوق نکلو « اًفيعض هنوکل اببس دهتجملا داهتجا تقو دجوی مل نم فالتخا نوکی
 ءادردلا يبأو يلعو نامشعو رمعك ةباحصلا نم ةعامج بهذم وهو كشلاب كلذ لوقي فيكو

 . - مهنع هللا يضر - مهريغو

 مل ام اهب قحأ وه : لاق -امهنع هللا يضر - رمع نبا نع هفنصم يف ةبيش يبأ نبا جرخأو

 . ةباحصلا نم مهل فلاخم ال : لاقو « مزح نبا هححصو « ةبهلا ينعي « ةبهلا اهنم ضوعي

 نم :-هنع هللا يضر - رمع نع هيبأ نع ملاس نع ةلظنح ثيدح نم يقهيبلا جرخأو

 یعدا هنأل ‹ اًضيأ « ةيانعلا » بحاص مالك شدخي مزح نبا مالك مث « اهب قحأ وهف ةبه بهو

 نيب فلتخم همالك ىلع نيعتي ذئنيحف عوجرلا ىلإ مهنم بهذ نمف ةباحصلا نم فلاخم ال هنأ

 . نيعباتلا نم ءاملعلا

 فالخب تبث هنأل ‹ فعض يأ :ش ( ءاهو ) :م عوجرلا لصأ يفو يأ :ش ( هلصأ يفو ) :م

 . عناوملا نم اهريغبو ةلصتملا ةدايزلاب لطبي اذهو « ريغلا كلم يف اًفرصت هنوكل سايقلا

 يه اغنإو ءاطخ دملاب ءاهو نإ :« برغم ا » نع نيلقان يكاكلاو يزارتألا هعبتو يقانغسلا لاق

 نم نأل « أطحخ وهو : «ةيانعلا» بحاص لاقو . فعض اذإ اًيهو يهو لمجلا يهو ردصم ىهولا

 . أطحخ ًأطخب سيل ام ةئطختو أطخب سيل ىعامسلا روصقملا

 يهو ءاقسلا يفو . قشناو قرختاذإ اًيهو ىهو ءاقسلا يهو : يرهوجلا لاق : تلق

 ىمر وحن عراضملا يف اهرسكو يضاملا يف نيعلا حتفب لعفي لعف باب نم ىرت امك اذهف

 « ايمر يمري ىمر وحن نيعلا نوكسو ءافلا حتفب لعف نزو ىلع يتأي بابلا اذه ردصمو « يمري
 . اًيعو يعي ىعوو

 ‹ نيعلا نيكستب ينعي يهولا يه امنإو هلوق يف هجو نم بيصي « برغملا» بحاصف

 ‹ ضعبلا يلقلا يرهوجلا لاق دقو « كلذك ءاهوو « لاعف نزو ىلع ءالقف القو ءالق ىلقي ىلق

 . ءالقو ىلق هيلقي هالق لوقن تددم فاقلا تحتف نإف
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 ةبهلا تناك ول ىتح ءاضقلاب وأ ءاضرلاب لصفلا نم دبإالف « ءافخ همدعو دوصقملا لوصح يفو

 هدي يف كله اذإ اذكو ‹ هيف هكلم مايقل نمضي ال كلهف هعنم ولو « دقن ءاضقلا لبق هقتعاف ًادبع

 اذإو ٠ دعت هنأل ‹ هبلط دعب هعنمي نأ الإ هيلع ماود اذهو نومضم ريغ ضبقلا لوأ نأل « ءاضقلا دعب

 يف حصيو بهاولا ضبق طرتشي ال ىتح ‹ لصألا نم اخسف نوكي يضارتلاب وأ ءاضقلاب عجر

 ًازئاج عقو دقعلا نأل ‹ عئاشلا

 دم زاوج نأل « أطخ أطخب سيل يعامسلا روصقملا دم نأل :( ةيانعلا » بحاص لوقو

 ‹ نيكستلاب لعف نزو ىلع ءانب ردصملاو < ديب ىتح روصقملا دوجو ىلع ينبم يعامسلا روصقللا

 نيعلا كيرحتب لعف نزو ىلع ردصملا ناك اذإ نوكي اغإ هركذ يذلا اذه معن . دملا يتأي نيآ نمف

 يف وأ ردقي نأ يغبني ذئنيحف . مهفاف راعشألا تارورض نم روصقملا دم وأ دودمملا رصق نأ ىلع

 « انركذ أب حيحص امهالكو امهالك ةيادهلا خسن يف عقو دقو دملاب ءاهو وأ نيكستلاب يهو هلصأ

 . ديلقتلا نم طبختلاو اطخلا ءارتفاو قيقحتلا وه اذكهو « رصقلاو نيعلا كيرحتب ىهو ًأطخلاو

 . لصح دقف باوثلا ناك نإ اهنم هدوصقم نأل :ش ( ءافخ همدعو دوصقملا لوصح يفو ) :م

 نيلوألا نيهجولا لعف لصحي مل ضرقلا ناك نإو ‹ ةحامسلاو دوجلا راهظإ هضرغ ناك نإ اذكو

 ىلإ جاتحا هرمأ ددرت املف ‹ عوجرلا هل ريخألا هجولا ىلعو « دوصقملا لوصحل عوجرلا هل سيل

 تناك ول ىتح ءاضقلاب وا ءاضرلاب لضفلا نم دبالف ) :م همدع ىلع عوجرلا بناج حجرتيل ءاضقلا

 يأ :ش ( هعنم ولو ) :م دقتنا يأ :ش ( دقن ءاضقلا لبق ) :م هل بوهوملا يأ :ش ( هقتعاف دبع ةبهلا

 . بوهوملا يف هل بوهوملا كلم يأ :ش ( هيف هكلم مايقل نمضي ال كلهف ) :م بهاولا نم هل بوهوملا

 بوهوملا كله اذإ هب بوهوملا نمضي ال اذكو يأ :ش ( ءاضقلا دعب هدي يف كله اذإ اذكو ) :م

 ( هيلع ماود اذهو نومضم ريغ ضبقلا لوأ نأل ) :م بلطلا لبق عوجرلاب يضاقلا ءاضق دعب هدي يف

 دعب هعنمي نأ الإ) :م هيلع نامضلل هببس دقعني مل يذلا ضبقلا ىلع وأ ءاضقلا دعب ققحتملا يأ :ش

 هعنم نل < عوجرلاب ءاضقلا دنع هبلط دعب بهاولا نع بوهوملا عني نأ الإ :ش ( دعت هنأل هبلط

 يحفاشلا لاق هبو :ش ( لصألا نم اخسف نوكي يضارتلاب وأ ءاضقلاب عجر اذإو ) :م دعت ذئنيح

 هيلإ كلملا دوعل أدتبملا ةبهلا ةلزنب ءاضقلا ريغب عوجرلا : رفز لاقو .- هللا امهمحر- دمحأو

 ىتح ) :مءاضق ريخب ضبقلا دعب بيعلاب درلا هبشأف ثلاث قح يف اديدج ادفع ربتعيف امهيضارتب

 طرش رفز لاق ام لثم ةأدتبملا ةبهلاك ناك ولف « عوجرلا دعب ينعي :ش ( بهاولا ضبق طرتشي ال
 . ضبقلا

 ناک ولو « هفصن نع عجر نإ عئاشلا يف عوجرلا حصي ينعي :ش ( عئاشلا يف حصيو ) :م

 ىلع ليلد اذه :ش (ازئاج عقو دقعلا نأل ) :م عويشلا فصنلا يف عوجرلا حص امل ةأدتبملا ةبهلاك

 مزال ريغًازئاج عقو دقعلا اذه نأ هريرقت « بولطلا
۲١ 



 . قالطإلا ىلع رهظيف « هل ًاتباث اقح ايفوتسم خسفلاب ناكف ‹لصألا نم خسفلا ىتح ًابجوم
 : لاق . اقرتفاف خسفلا يف ال ةمالسلا فصو يف كانه قحلا نأل « ضبقلا دعب بيعلاب درلا فالخب

 هل بوهوملا نمضو قحتسم اهقحتساو ةبوهوملا نيعلا تفلت اذإو

 ہک
 اقح ًايفوتسم خسفلاب ناكف ) :م عوجرلا قح توبثل :ش ( لصألا نم خسفلا ىتح ًابجوم ) :م

 نالعفيامهنأل «ءاضقلاب وأ يضارتلاب ناك ءاوس ينعي :ش ( قالطإلا ىلع رهظيف « هل اتباث
 . قالطإلا ىلع رهظيف « خسفلا وهو يضاقلا لعفي ام يضارتلاب

 ريغو ضوبقملا يفو هريغو عئاشلا يف يأ : هلوقب « قالطإلا ىلع : هلوق ةعيرشلا جات رسفو
 مزلی الو « لمأتلاب كلذ رهظي ‹ حارشلا ةيقب هركذ يذلا وهو ٠ برقأ وه انركذ يذلاو « ضوبقلا
 درلا ناك ولو ثلثلا نم ربتعي ءاضق ريخب هضرم يفدر ول هنإف ٠ ضرملا يف درلا اذه ىلع
 . نيتياور هيف نأل < ءاضقلاب درلا يف امك هلام عيمج نم كلذ ربتعال لصألا نم اخسف يضارتلاب

 دصقلاب مت هرایتخاب هضرم يف درلا نکلو ءأدتبم كيلمت هنأل ثلثلا نم ناسحتسالا يفو
 يف اذك ءأدتبم كيلعت هنأل ال ‹ ثلثلا نم ربتعي دصق درللف مهقح قلعي امع ةثرولا قح لاطبإ ىلإ
 . (طوسبملا»

 بيعلاب) :م درلا نأ هريرقتو ‹ - هللا همحر- رفز سايق نع باوج اذه :ش ( درلا فالخب ) :م

 :ش (ةمالسلا فصو يف كانه قحلا نأل ) :م ةصاخ ءاضقلا ةروص يف نوكي اغنإ :ش ( ضبقلا دعب

 ال بيعلا نأل :ش ( خسفلا يف ال ) :م هل هقح ةمالسلا درلا لطب عيبملا در لبق بيعلا لاز ول ىتح
 هعفر نم دقعلا هضتقي ملام ىلع ايضارت اذإف « خسفلا ضتقي ملاتباث ناك اذإف « دقعلا مات عني
 فصو نم دقعلا هيضتقي اب الوأ يضقي اغإف يضاقلا امأو « امهنيب دقع ءادتباك كلذ ناك
 . ءاضقلاب تبث ام نيع يضارتلاب تبث ام نكي ملف خسفلاب ىضق عئابلا زجع نإف « ةمالسلا

 ديق انإو « يضارتلاب ضبقلا دعب بيعلاب درلاو يضارتلا عوجرلا يآ :ش ( اقرتفاف ) :م
 ءاضرلاب وأ ءاضقلاب ناك ءاوس لصألا نم خسف ضبقلا لبق بيعلاب درلا نأل ضبقلا دعب هلوقب
 نأ لوألل ناك هتبه يف يناثلا عجر مث رخل هل بوهوملا بهوف ناسنإل بهو ول هنأ اذه ةدئافو
 مئابلا ىلع بيعب عيبملا در اذإو < هريغ يف رفزل ًافالخ هريغب وأ ءاضقب يناثلا عجر ءاوس « عجري
 ناك نإو « كلذكف ءاضقب ناك نإ ضبقلا دعبو « كلذك هعئاب ىلع هدري نأ عئابللف ضبقلا لبق

 ۰ كلذ هل سيلف هریغب

 هل بوهوملا نمضو قحتسم اهقحتساو ةبوهوملا نيعلا تفلت اذإو ) :م يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

۲ 



 ‹ هل لماع ريغ وهو ةمالسلا هيف قحتسي الف عربت دقع هنأل  ءيشب بهاولا ىلع عجري مل

 . هريغ نمض يف ال عوجرلل ببس ةضواعملا دقع نمض يف رورغلاو

 ًاحيرص ال اهمزلي مل هنأل :ش ( ةمالسلا هيف قحتسي الف عربت دقع هنأل ءيشب بهاولا ىلع عجري مل

 ًامزتلم نوكيف لدبلا هل ملس هنأل ‹ ةضواعملا فالخب ءيش هل ملس ام هنأل ةلالد الو ‹ رهاظ وهو

 نع هب زرتحاو «بهاولل لماع ريغ هل بوهوملا يأ :ش ( هل لماع ريغ وهو ) :م لدبلا ةمالس
 .عدوملا

 نعو .هلجأل امهظفحب ضبقلا كلذ يف عدوملل لماع هنأل نمض اب عدوملا ىلع عجري هنإف

 عجري براضملا نإف قحتسملا هنمضف لالا سأر قحتسا مث ةبراضملا لام ًائيش ىرتشا اذإ براضلا
 . هل لماع هنأل لالا بر ىلع

 هريرقت ردقم لاؤس نع باوج اذه :ش ( عوجرلل ببس ةضواعملا دقع نمض يف رورغلاو ) :م

 عئابلاك نامضلا بجوي رورغلاو كلم هنأب هرايتخاو « لحملا يف هل كلما باجيإب هرغ هنإ لاقي نأ

 عيبلاك ةضواعملا ريغ يف عوجرللًاببس نوكي ال رورغلا نأ باوجلا ريرقتو . يرتشملا رغ اذإ
 ربخأ نمك ةضواعملا ريغو عوجرلل ًاببس رورخلا نوكي ال يأ :ش ( هريغ نمض يفال ) :م هوحنو

 . ءيشب ربخملا ىلع عجري مل صوصللا هذخأف هيف كلسف قيرطلا نمأب ًاناسنإ

 ةمالس بهاولا نمض ول ىتح « ةضواعم لا دقع رابتعاب تبثي اإ عوجرلا قح نأ ملعف
 بصاغلا بهو ول اذهو . «ةريخذلا» يف هركذ « بهاولا ىلع عجري اصن هل بوهوملل بوهوملا

 بوهوملا عجري الو اونمض كلهف راعأ وأ عدوأ وأ نهر وأ رجأ وأ قدصت وأ عاب وأ بصغام
 يرتشملا عجريو « نهترملاو رجأتسملا عجريو « بصاغلا ىلع هيلع قدصتملاو بصاخلا ىلع

 . 'يتشبورتسإلا لوصف » يف اذك «بصاخلا بصاغ الو بصاغلا نم قراسلا عجري الو نمثلاب

 يف لهف « ةضواعملا دقع يف لقي ملو ةضواعملا دقع نمض يف رورغلاو لاق مل : تلق نإف

 ؟ ةدئاف نمض هظفل ةدايز

 ‹ دلولا يف ةضواعملا دجوت مل نإو عئابلا ىلع ةميقلاب عجري رورغملا دلو يف نإف معن : تلق
 يف ناك ام كلذكف نامضلا ببسب ةضواعملا دقع نأ ناكف ةضواعملا دقع نمض يف رورغ هنكلو

 . نيمضتلا ةوسك يستكي نمضتلا نأل « هنمض

 . دجوي مل ةضواعملا دقع نآ عم « نمض اجب عدوملا ىلع عجري عدوملا : تلق نإف

 : يكاكلا لاقو . ًافنآ مدقت امك هل لماع هنأ ىلع ءانب لب « رورغلا ىلع سيل اذه : تلق

 ةبهلاب هرغ هنأل بهاولا ىلع عجري هنأ يعفاشلا لاق امع باوج هرخآ ىلإ « رورغلاو هلوقو
 . يرتشملا رغ اذإ عئابلاك

۳ 



 هنأل ‹ عويشلاب لطبتو نيضوعلا يف سلجملا يف ضباقتلا ربتعا ضوعلا طرشب بهو اذإو : لاق

 هيف قحتستو ةيؤرلا رايخو بيعلاب دري عيبلا مكح يف راصو دقعلا حص اضباقت نإف « ءادتبا ةبه
 ىنعم هيف نأل ءاهتناو ءادتبا عيب وه -هللا امهمحر- يعفاشلاو رفز لاقو . ءاهتنا عيب هنأل ةعفشلا

 . اقاتعإ هسفن نم دبعلا عيب ناك اذهلو « يناعملل دوقعلا يف ةربعلاو « ضوعب كيلمتلا وهو عيبلا
 نيهبشلاب المع نکمآ ام امهنیب عمجیف نیتهج ىلع لمتشا هنآ انلو

 لاقو . هركذام فالخب « ةقطان ةيعفاشلا بتك رثكأ نأ ىلع رهاظب سيل اذه : تلق

 مل ةضواعملا دقع نأ عم عجري هنوكل هنمض اجب عدوملا نأل « رظن فنصملا لوق يف : يزارتألا
 . دجوي

 . هانركذ امك رورغلل ال عدوملل الماع هنوكل هنمض اجب عدوملا عوجر لوقي نأ لئاقل : تلق

 اذه كتبهو لوقي نأ لشم :ش ( ضوعلا طرشب بهو اذإو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ام لثم . ىلع ةملكب هركذ ام اذه -هللا همحر- يبوبحملا لاق . دبعلا اذه يل بهت نأ ىلع دبعلا

 ًاعيب نوكي رخآلا هلبقو مهرد فلأب وأ بوثلا اذهب كتبهو لاق نأب ءابلا فرحب هركذ ول امأ هانركذ
 ال دجوي ملول ىتح :ش ( نيضوعلا يف سلجلا يف ضباقتلا ربتعا ) :م عامجإلاب ءاهتنا وأ ءادتبا

 مكح يف راصو دقعلا حص اضباقت نإف . ءادتبا ةبه هنأل عويشلاب لطبتو ) :م امهنم دحاول كلم لا تبثي

 . ءادتبا ةبه ناك نإو :ش (ءاهتنا عيب هنأل ةعفشلا هيف قحتستو ةيؤرلا رايخو بيعلاب دري عيبلا

 كيلمتلا وهو عيبلا ىنعم هيف نأل « ءاهتناو ءادتبا عيب وه : -هللا امهمحر- يعفاشلاو رفز لاقو ) :م

 طرشب هل ةلافكلا نأ ىرت الأ « دمحأو كلام لاق هبو :ش ( يناعملل دوقعلا يف ةربعلاو « ضوعب

 ناک لجرل هعتبا بهو ولو . ةلافك لصألا ةءارب مدع طرشب ةلاوحلاو « ةلاوح لصألا ةءارب

 .ًاحاکن

 دحاو ظفللاف ءاربإ ناك هيلع نمل نيدلا بهو ولو ءاًقاتعإ ناك هسفنل دبع بهو ولو

 . دوصقملاو ىنعملا فالتخال ةفلتخم دوقعلاو

 ىلوملا عيب يآ :ش ( دبعلا عيب ناك ) :م اًقلطم ًاعيب ةروكذملا ةبهلا نوكلو يأ :ش (اذهلو ) :م

 هدبعل لاق نأب :ش ( اقاتعإ هسفن نم ) :م لعافلا ركذ ىوطو هلوعفم ىلإ فاضم ردصملاب دبعلل

 امهنيب عمجيف) :م ىنعم عيبلا ةهجو ًاظفل ةبهلا ةهج يأ :ش ( نيتهج ىلع لمتشا هنأ انلو ) :م

 بجو امهنيب عمجلا نكمأو نيتهج ىلع لمتشي ام لك نأل :ش ( نيهبشلاب المع نكمأ ام
 ىنعم ىلع تلمتشا امل ةلاقإلاك امهدحأ لامهإ نم ىلوأ دجو ول نيهبشلا لامعإ نأل ءامهلامعإ
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 نم عيبلاو دسافلا عيبلا نع ىخارتي دقو ضبقلا ىلإ كلملا رخأت اهمكح نم ةبهلا نأل « نكمأ دقو

 نم دبعلا سفن عيب فالخب « امهنيب انعمجف ضيوعتلاب ةمزال ةبهلا بلقنت دقو ‹ موزللا همكح

 هسفنل كلام حلصي ال وه ذإ ٠ هبف عيبلا رابتعا نكم ال هنأل؛ هسفن

 :ش ( نكمأ دقو ) :م هلوقب هركذ املف امهنيب عمجل ا ناكمإ امأو « رهاظف نيتهجلا ىلع هلامتشا امأ

 ‹ عيبلا يف كلذ دجوي دقو :ش ( ضبقلا ىلإ كلملا رخات اهمكح نم ةبهلا نأل ) :م امهنيب عمجلا يأ

 نآ لاحلاو يأ :ش (عيبلاو دسافلا عيبلا نع ) :م كلملا يأ :ش ( ىخارتي دقو ) :م هلوقب هيلإ راشأ

 ةمزال ةبهلا بلقنت دقو ) :م ةبهلاو عيبلا نيب ةبسانملا ترهظ اذهبو :ش ( موزللا همكح نم ) :م عيبلا

 امهنيب ةبسانملا تناك اذإ يآ :ش ( امهنيب انعمجف ) :م ضوعلا ضبق اذإ ينعي :ش ( ضيوعتلاب

 ةبهلا مكحو لصف الب هيلع كلملا بترتو موزللا عيبلا ةيضق نأل ةتباث انه ةافانملا : ليق نإف

 . ةرورض ةبهلاو عيبلا نيب ةافانملا ققحتف نيموزلملا يف انل مزلتسم نيمزالملا يفانتو « هسكع ىلع

 عيبلا يف امك هيلع كلم ا بترتي ال دقو رايخل اب عيبلاك مزال ريغ نوكي دق عيبلا نأب : بيجأ

 ةمزال عقت دق ةبهلاو ةرورض همزاول نم بترتلاو « موزللا نكي ملف ضبقلا ىلع هفقوتل دسافلا

 هل بوهوملا دي يف ةبهلا تناك ول امك لصف الب اهيلع كلملا بترتي دقو « ضوعلابو بيرقلا ةبهك

 يف نويفانتملا نيب عمجلا ليحتسملا نأ ىلع ةرورض همزاول نم بيترتلا مدعو موزللا مدع نكي ملف
 . الف ءاهتنا ًاعيبو ءادتبا ةبه اهانلعج اذإ امأف « ةدحاو ةلاح

 ‹ امهلوق نم يعفاشلاو رفز هلاق امع باوج اذه :ش ( هسفن نم دبعلا سفن عيب فالخب ) :م

 ال هنأل ) :م ًاقاتعإ لعج اإ هسفن نم دبعلا عيب نأ هريرقتو ًاقاتعإ هسفن نم دبعلا عيب ناك اذهلو

 هسفن كلي فيكفألام هريغ كلي ال هنأل :ش ( هسفنل اكلام حلصي ال وه ذإ هيف عيبلا رابتعا نكمي

 .ًالام
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 لصف

 يف الإ لمعي ال ءانلتسسالا نأل « ءانلتسالا لطبو ةبهلا تحص اهلمح الإ ةيراج بهو نمو : لاق
 بلقناف عويبلا يف هانيب ام ىلع افصو هنوكل لمحلا يف لمعت ال ةبهلاو ‹ دقعلا هيف لمعي لحم

 علخلاو حاكنلا يف مكحلا وه اذهو ء ةدسافلا طورشلاب لطبت ال ةبهلاو ءًادساف اطرش

 ( لصف ) :م

 يف اهركذ قلعتلا نم عونب ةبهلاب ةقلعتم لصفلا اذه لئاسم تناك امل « لصف اذه يأ :ش
 . ةدح ىلع لصف

 نأل ء ءانشتسالا لطبو ةبهلا تحص اهلمح الإ ةيراج بهو نمو ) :م يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م
 ةيراجلا لمح بهو نأب :ش ( لمحلا يف لمعت ال ةبهلاو دقعلا هيف لمعي لحم يف الإ لمعي ال ءانثتسالا
 ديلا نم اهفارطأك اهل اًَقصو لمحلا نوكل يأ :ش (اًقصو هنوكل ) :م زوجي ال هنإف « اهنود
 ‹ هنم ىنثتسملا سنج نم نوكي ءانثتسالا نأل « هؤانثتسا حصي الف اهسنج نم نوكي الف لجرلاو
 . ىنشتسا اذإ اذکف «حصي ال لمحلا بهو ول ىتح ادوصقم فاصرألا ىلع دري ال دقعلا ًاضيأو

 اطرش بلقناف ) :م عيبلا باتك لوأب لصتملا لصفلا يف يأ :ش ( عويبلا يف هانيب ام ىلع ) :م
 لمحلا لوانتي ةيراجلا مسا نأل « ادساف اًطرش بلقنا ًالماع ءانثتسالا نكي مل اذإ ينعي :ش ( ادساف
 طرشلا ىنعم وهو ‹ دقعلا ىضتقمل اًملاخم ءانثتسالا ناك لك ىنشتسا املف « اهنم اءزج هنوكل اعبت
 وهو يسح لعفب قلعم ةبهلا يف كلملا نأل :ش ( ةدسافلا طورشلاب لطبت ال ةبهلاو ) :م دسافلا
 دوقعلا يف رثؤيدسافلا طرشلا انإو ‹ دسافلا طرشلاب لطبي ال يسحلا لعفلاو ٠ ضبقلا
 . اًمدع لعجي نأ نكي الف « اهل درم ال تدجو اذإ تايسحلا نأل « ةيعرشلا

 بهو اذإ هنإف ‹ عرضلا يف نيللاو رهظلا ىلع فوصلا نيبو لمحلا نيب قرفلا ام : ليق نإف
 زئاج هنإف « هل بوهوملا ضبقو هبلحو عرضلا يف نيللا وأ هزجب هرمأو منغلا رهظ ىلع فوصلا
 . لمحلا نود اًناسحتسا

 فوصلا فالخب « ةقيقح هدوجو ملعيالو ءًالصأ لاب سيل نطبلا يف ام نأ : باوجلا
 زوجي نأ يغبني ضبقف ةدالولا دعب هضبقب لمحلا يف هرمأ نإ : لاق نم انباحصأ نمو . نيللاو
 حصتو ءانئتسالا حصي امهدنع نإف ء روث يبأو دمحأل اًقالخ زوجي ال هنآ حصألاو « اًتاسحتسا
 . دلولا نود ءامإلا يف ةبهلا

 :ش ( حاكنلا يف ) :م مكحلا وه ءانثتسالا نالطبو دقعلا ةحص يأ :ش ( مکحلا وه اذهو ) :م

 م ارهم لمحلا عم ةيراجل ا ريصت ىتح ءانثتسالا لطبي اهلمح الإ ةيراجلا هذه ىلع كتجوزت لاق نأب

 لدب لمحلاو ةيراجلا نوكت لمحلا تنشتساو « علخلا لدب لماحلا ةيراجلا تلعج نب :ش ( علخلاو )
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 اهنأل نهرلاو ةراجإلاو عيبلا فالخب . ةدسافلا طورشلاب لطبت ال اهنأل دمعلا مد نع حلصلاو

 اهب لطبت

 ال اهنأل ) :م اهلمح الإ ةيراجلا اذه ىلعو « كتحلاص لاق نأب :ش ( دمعلا مد نع حلصلاو ) :م علخلا

 . ةبهلاك ةدسافلا طورشلاب لطبت ال دوقعلا هذه نأل يأ :ش ( ةدسافلا طورشلاب لطبت

 ىرتشا نأب ةدسافلا طورشلاب يأ :ش ( اهب لطبت اهنأل نهرلاو ةراجإلاو عيبلا فالخب ) :م

 . انلق ال حصي ال هنإف اهلمح الإ اهنهر وأ اهرجأ وأ ةيراج

 وهو «ضبقلا ىلع نهرلا دقع فقوتل ةبهلاف طرشلاب نهرلا دسفي ال نأ يغبني : تلق نإف
 . يسح لعف

 دقعلا مكحو < ءافيتسالا دي توبث همكح نأل « نهرلل مكح نهرلا باب يف ضبقلا : تلق

 تبثي كلملاو كلملا وه مكحلا ةبهلا يف امأ « دقعلا يف رثؤي دسافلا طرشلاو « دقعلا ىلإ فاضي

 يفاذك « طرشلا ىغلف نكرلا يف رثؤي ال داسفلاو « ةلعلا نكر مكح ضبقلا ناكف « ضبقلاب

 . ىهتنا « تادابعلا ناكرأ يف امك دقعلا ريغ نكرلاب دارأ هنأك : يقانغسلا لاق « حاضيإلا

 دقعلا لصأ هيف زوجي ام امهدحأ « ءانفتسالا يف نيمسقلا فنصملا ركذ تملع دق امك اذهف

 حصي ام وهو «هركذي مل ثلاث مسق يقبو « ًاعيمج هيف نالطبي ام رحخآلاو « ءانثتسالا لطبيو

 حرش » يف ركذ . هؤاشتسا اذكف « زئاج ةيصولاب لمحل ا دارفإ نأل « ةيصولاكًاعيمجامهيف

 ةزاجإلاو عيبلا وحن نادساف ءانئتسالاو دقعلا : ىلوألا « بتارم ثالث هذه نأ : « يواحطلا

 . نهرلاو ةباتكلاو

 مد يف حلصلاو علخلاو حاكنلاو ةقدصلاو ةبهلا وحن دساف ءانثتسالاو زئاج دقعلا : ةيناثلا

 يف ام ىنشتساو ةيراجلا قتعأ اذإ قتعلا كلذكو « ًاعيمج دلولاو مألا دقعلا يف لخديو «دمعلا

 . ءانفتسالا حصي ملو قتعلا حص اهنطب

 يف ام ىنثتساو ةيراجب لجرلا ىصوأ اذإ ةيصولا وحن ناحيحص ءانثتسالاو دقعلا : ةثلاثلا

 ةيصولاف ةثرولل اهتلغو اهتمدخ ىنشتساو ةيراجب ىصوأ اذإ امك اذه سيلو حصي هنإف اهنطب

 ول هنأ ىرت الأ «لصألا نود ثاريملا اهيف يرجت ال ةلغلاو ةمدخلا نأل « لطاب ءانفتسالاو ةحيحص

 ةثرو ىلإ نادوعي امهنإف ةيصولا تحص امدعب هل ىصوملا تام مث ناسنإل اهتلغو اهتمدخب ىصوأ
 عيبلا دقع امآ « نطبلا يف ام ىلع دوقعلا عقو ولو هل ىصوملا نع ةثوروم ةمدخلا نوكت الف يصوم ا

 زوجي ال ةقدصلاو ةبهلا كلذكو « هنع مألا تلبق نإو زوجي ال هيلع ةباتكلا كلذكو « زوجي الف

 . لئم لا رهم بجيو ةلطاب ةمسقلاف اهيلع جوزت ولو « هل بوهوملا ىلإ مألا ملس نإو

 ةيمستلاو صاصقلا لطبيو حيحص حلصلا نإف نطبلا يف ام ىلع صاصقلا نع حلاص ولو
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 يف ام ربد ولو . ءانلتسالا هبشاف هکلم ىلع نینجا قبب مل هنال زاج اهبهو مث اهنطب يف ام قتعأ ولو
 ذيفنت نكمي الو  ءانلتسالا هيبش نكي ملف هكلم ىلع يقب لمحلا نأل « زجي مل اهبهو مث اهنطب

 عاشملا ةبه يقبف ريبدتلا ناكل هيف ةبهلا

 يف امو يفاني قتعلا نأل نطبلا يف ام قتع زاج اغنإو « ةيدلا لتاقلا ىلع ىلوملل نوكيو «ةلطاب

 ةيصولا نأل ‹ ةيصولا تقو هدوجو ملعاذإ حصي نطبلا يف اجب ةيصولا اذكف < فوقوم نطبلا
 . ةيصولا اذكف هيف يرجت ثاريملاو « ثاريملا تخأ

 يفًادوجوم ناك اذإ دلولا جوزللو عقاو علخلاف اهتيراج نطب يف ام ىلع هتأرما علاخ ولو
 جوزلل ليبس الف ًادعاصف رهشأ ةتسل هب تءاج اذإ امك ًادوجوم نكي مل نإو « علخلا تقو نطبلا
 الف دلو نم لقي ملو يتيراج نطب يف ام ىلع ينعلخا تلاق نإ رظني هنكلو نطبلا يف ام ىلع

 جوزلا ترغ اهنأل رهملا نم اهيلإ قاس اجب اهيلع عجري هنإف دلولا نم تلاق ولو « اهيلع هل ءيش
 . ررغت مل دلو نم لقت مل اذإو « دلو اهنطب يف سيلو دلو نم تلاق نيح

 رکذت مل وأ ءيش نم اذه يقودنص يف ام ىلع وأ يدي يفام ىلع ينعلخا: تلاق اذ اهو

 اهنأل « ءيشب اهيلع جوزلا عري الف ءيش هيف نکی مل نِإو « جوزللف ءيش هيف ناک ناف « ایش
 نإف « عاتم نماذه يقودنص يف ام ىلع ينعلخا :تلاق اذإ امأف . الام هل مست مل ثيح هرغت مل

 . رهملا نم اهل قاس اجب اهيلع عجري نكي مل نِإو ‹ هل وهف عاتم نم ءيش هيف ناک

 ( هكلم ىلع نينجلا قبي مل هنأل زاج ) :م ةيراجلا يأ :ش ( اهبهو مث اهنطب يف ام قتعأ ولو ) :م
 هبشاف ) :م ةزئاج نوكتف عاشم ةبه نكت ملف « قاتعإلاب هنع هجورخل بهاولا كلم ىلع يأ :ش
 بهو اذإ امل هباشم ةيراجلا ةبه لبق لمحل ا قاتعإ نأ هريرقت . ةبهلا ريرحت يف يآ :ش ( ءانثتسالا
 . اهلمح ىنثتساو ةيراحلا

 اذكف ‹ بهاولا كلم ىلع لمحلا ىقبيال ةبهلا لبق لمحلا قاتعإ ةروص يف نآ ةهباشملا هجوو

 ءانئتسا ةحص مدعل ءانثتسالا دعب بهاولا كلم ىلع ًاضيأ ىقبي ال لمحلا نأل « لمحل ا ءانثتسا يف

 . لمحلا

 (ءانئتسالا هیبش نکی ملف هکلم ىلع يقب لمحملا نأل « زجي مل اهبهو مث اهنطب يف ام ربد ولو ) :م

 ذيفنت نكمي الو ) :م ًابوهوم لمحلا لعجو هلاطبإب ناك ءانثتسالا يف زاوجلا نأل « زيوجتلا يف :ش

 دعب زوجت مألا ةبه نآ يورو « مسقياميف زوجت ال يهو :ش ( عاشملا ةبه يقبف ريبدتلا ناكمل هيف ةبهلا
 ًاباوج ءانشتسالا هيبش نكي ملف فنصملا لوق نوكي نأ نكييو «« طوسبملا » يف هركذ اهدلو ريبدت

 ۰ ٠ ةياورلا هذه درل

 نأ باوجلاو . ةزئاج يهو ةمسقلا لمتحي ال اميف اهنكل عاشم ةبه اهنأ به : ليق نإف
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 كلالا كلم لوغشم وه ءىش ةبه وأ

—— 

 جرخي مل نينجا نأ عم « لاحلا يف ًالصفنم لزنأف ةلاحم ال ةتباث لاح لا يناث يف لاصفنالا ةيضرع

 . ةمسقلا لمتحي عاشملا مكح يف ناكف ‹ بهاولا كلم نم

 :ش (ءيش ةبهوأ ) :م هلوقب هفدرأ لاؤسلااذه رعشتسا ال -هللا همحر- فنصملا ناكو

 وه ) :م يقب يف يذلا ريمضلا نع الاح نوكيف ءيش ةبه يفن وأ ريدقتلا نأل « ةبهلا فصنب

 عرز اهيف ًاضرأ ريغصلا هنبال بهو اذإ : -هللا همحر- ةفينح وبآ لاق « ماشه رداون » يفو ١

 . امهيف ةبهلا زجت مل نكاس اهيف بألاو ًاراد هنم بهو وأ بألا

 أتم اهيفو هل رادب ريغص نبا ىلع قدصت لجر يف ةفينح وبأ لاق « درجملا ينوراهلا  يفو

 تزاج رجأ ريغب ناكس موق وأ اهيف نكاس سيلو هل عاتم اهيف وأ ًانكاس اهيف بألا ناك وأ لجرلا

 . هنبال ًاضباق ناکف

 . ةلطاب ةقدصلا تناك رجأب ناكم اهيف ناك ولو

 اهتبهو « ءانثتسالا هيبش ريبدتلا دعب ةيراجلا ةبه ةلأسم « حاضيإلا » يف لعج دق : ليق نإف

 ؟ امهنيب قيفوتلا امف « فنصلملا هركذ ام سكع ىلع ءانثتسالا هيبش ريغ قاتعإلا دعب

 كلمل ا ءاقبل « ريبدتلا ةلأسم يف ققحتم اذهو عويشلا ناكل ءانئتسالا كلذب ةبهلا حصت مل نكلو

 فلصلملاو « حصف عويشلا ثروي يذلا ءانثتسالا ىنعم يف نكت مل قاتعإلا ةلأسم يفو ربدملا يف

 امك ههباشي مل ريبدتلاو ةبهلا زاوج يف ههباشت قاتعإلا ةلأسمو « لمحلا ءانثتسا ءانشتسالاب دارأ

 نب دمحم نب نمحرلا دبع لضفلا وبأ نيدلا نكر مامإلا وه « حاضيإلا » بحاص : ةدئاف

 همحر- ةفينح يبأ باحصأ مامإ هخويش مجعم يف : يناعمسلا لاق . ينامركلا ميهاربإ

 ترهظ ةاضقلا نم ناكو هدرألا نسحلا نب دمحم يضاقلا ىلع هقفتو ورم مدق ناسارخب -هللا

 . قارعلاو ناسارخب هفيناصت

 ثالث يف هحرشو دحاو دلجم ىف ١ ةميقل قلا يف ديرجتلا »و ٠ ريبكلا عماحجلا » هفيناصت نمو

 لاوش يف نامرکب هتدالو تناک دقو هنم تعمس : ىناعمسلا لاق . ( حاضيإلا » هامسو تادلجم

لا يذ نم نيقب ةرشعل ةعمجلا ةيشع ورب تامو ةئامعبرأو نيسمحخو عبس ةنس
 ثالث ةنس ةدعق

 . هللا همحر- ةئامسمخو نيعبرأو
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 وا اراد هل بهو وا ‹ دلو مآ اهذختی نآ وآ اهقتعی نآ یلع وأ هیلع اهدري نأ یلع هل اهبهو نف
 ‹ لطاب طرشلاو ةزئاج ةبهلاف اهنم ًائيش هضوعي وأ « اهنم اتيش هيلع دري نأ ىلع رادب هيلع قدصت

 ‹ اهب لطبت ال ةبهلاو ةدساف تناكف « دقعلا ىضتقم فلاخت طورشلا هذه نأل

 اهدري نأ ىلع نالفل يأ » هل ةيراج بهو ناف يأ :ش ( هيلع اهدري نأ ىلع هل اهبهو ناف ) :م

 ( هيلع دری نا ىلع رادب هيلع قدصت وا اراد هل بهو وأ دلو مآ اهذختی نآ وا اهقتعی نآ ىلع وأ ) :م هيلع
 . ( اهنم ايش هضوعي وأ ) :م رادلا نم يآ :ش ( اهنم ائيش ) :م بهاولا ىلع يآ :ش

 ةبه ناك أراد بهو وأ هلوقب لصو ول هنأل رادب هيلع قدصتو : هلوقب لصتم اذهو :ش

 ًاعيب ءادتبا ةبه نوكي ىتح حيحص طرشلاو «حيحص ضوعلا طرشب ةبهلاو ٠ ضوعلا طرشب
 هضوعي وأ هلوقب دار نإ الإ مهللا « ةبهلا خأل ةفدصلا يف ضوعلا اًطارتشا حصي ال اغنإو . ءاهتنا
 فرص حصيف رادلا لبق ضوعلا قيرطب بهاولا ىلع هل بوه وما رادلا ضعب دري نأ وه اهنم ًائيش
 . يكاكلا هلاق. ةدئاف ال راركتلا مزلي هنآ الإًاراد بهو وأ هلوق ىلإ ذئنيح هضعب وأ هلوق

 مدقت ظافلأب وه اغنإًاضوع هنوك نإفاضوع هنوك مزلتسي ال هيلع درلا نأل « مزلي ال : تلق

 قدصتي وأ ةبه لجرلل بهي لجرلا يف : ةفينح يبأ نع بوقعي نع ريغصلا عماجلا يفو .اهركذ

 ةبهلا : لاق « اهعبر وأ اهثلث هضوعي وأ اهضعب وأ اهعبر وأ اهثلث هيلع دري نأ ىلع ةقدصب هيلع
 . ايش اهنم هضوعي الو هيلع دری الو ةزئاج

 اهنم مهرد ضوعلاو مهرد فلآ ةبهلا تناك نإف : « يفاكلا » حرش يف يباجيبسألا لاقو
 يف عجري نأ بهاولل ناكو < هسفن نع ًاضوع نوكي نآ حلصي ال ءيشلا نأل ًاضوع كلذ نكي مل
 ةطنح هل بهو نإو اهنم تيب ضوعلاو اراد ةبهلا تناك اذإ كلذكو . ضوعلا مادعنال ةبهلا
 قح عطقلاف رخآ ًائيش راص نحطلاب هنأل ًاضوع ناك ةطنحلا كلت نع ًاقيقد هضوعف اهضعب نحطو
 . ًاضوع حلصف هنع بهاولا

 ةدايزلا نأل هايإ هضوع مث ًاصيمق وأ رفصعب ًابوث اهنم غبصف ًابايث هل بهو ول كلذكو
 هضعب تلف ًاقيوس هل بهو ول كلذكو . هنع كلاملا قح عطقنا دقو ًاضوع تحلص بوثلاب ةمئاقلا
 . هضعب هضوع مث

 :ش ( لطاب طرشلاو ) :م هرخآ ىلإ اهبهو نإف هلوق يف نأ باوج اذه :ش ( ةزئاج ةبهلاف ) :م

 دسافلا طرشلاب ةبهلا ةحص يف دمحأو - روث يبأ نع ةياور يف - دمحأو يعفاشلا لاق هبو
 نأل :ش ( دقعلا ىضتقم فلاخت طورشلا هذه نأل ) :م عيبلا يف ةدسافلا طورشلا ىلع ءانب ناهجو
 م اهب دتعي كلذ ريغ وأ قاتعإلاو درلا هيلع طرش اذإف « تيقوت الب اقلطم كلملا توبث ىضتقم

 . ةدسافلا طورشلاب يأ :ش ( اهب لطبت ال ةبهلاو ةدساف تناكف)
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 هيلع هنأل ‹ عيبلا فالخب رمعملا طرش لطبأو ىرمعلا زاجأ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ ىرت الأ

 ‹ ابرلا ىنعم يف دسافلا طرشلا نالو « طرشو عيب نع ىهن مالسلا ةالصلا

 . تباثلا قحلا كلذ نع ةرابع هيلع درلا هطارتشا نوكيف قح بهاولل : تلق نإف

 درلا قح نم سيل ذإ قحلا كلذ ريغ هموزلو درلا موزل نع رابخإ دري نأ ىلع هلوق : تلق

 مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نا ) :م وهو كلذ لصأ نايب ىلإ ةراشإ :ش ( ىرت الأ ) :م . درلا موزل

 ًاثاريم اهلعجو هل رمعملا توملا دعب هيلإ اهعوجر يف ينعي :ش ( رمعملا طرش لطبأو ىرمعلا زاجأ

 نأ-هنع هللا يضر- رباج نع ةملس يبآ نع ملسمو يراخبلا هجرخأ ثيدحلاو « هل رمعملا ةثرول

 رباج نع ريبزلا يبأ نع اضيأ ملسم هجرخأو «« هل تبهو نل ىرمعلا »: لوقي ناك اي يبنلا

 يذلل اهنإف ىرمع رمعأ نم هنإف اهورمعت ال مكلاومأ مكيلع اوكسمأ ١ : لل هللا لوسر لاق لاق

 هل يهف ىرمع رمعأ نم : لاقرباج نع ةورع نع ىئاسنلاو دواد وبأ هجرخأو « « ايمو اًيح اهرمعأ

 ۰ . هبقعلو

 : لاق - هنع هللا يضر- ةريره يبأ نع كيهن نب ريشب نع ًاضيأ ملسمو يراخبلا جرخأو

 . (ةزئاج ىرمعلا» : ههم هللا لوسر لاق

 هللا يضر-رباج نع ةملس يبأ نع يرهزلا نع ملسم هجرخأ ام اذه ىلع لكشي : تلق نإف
 يه لاق اذإ امأف . كبقعلو كل يه لوقي نأ ايب هللا لوسر اهزاجأ يتلا ىرمعلا اإ : لاق -هنع

 . هب لوقي يرهزلا ناكو : رمعم لاق . اهبحاص ىلإ عجرت اهنإف تشع ام كل

 ًاعيمج ديقملاو قلطملاب لمعن نحنو « ةقلطم ثيداحألا نم هريغو بقعلاب ديقم اذه : تلق
 . قلطملا ديقن الو

 عيب نع ىهن مالسلاو ةالصلا هيلع هنأل ) :م ةدسافلا طورشلاب لطبي هنإف :ش ( عيبلا فالخب ) :م

 نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع ةفينح يبأ دنسم يف ثراحلا هجرخأ ثيدحلا اذه :ش (طرشو
 یفوتسم هيف مالکلا رم دقو ثیدحل ا اذه يف اونعط دقو « طرشو عيب نع ىهن ایک يبنلا نأ هدج
 فالحخ نمشلاب عيبملا لبوق امل هنأل :ش ( ابرلا ىنعم يف دسافلا طرشلا نألو ) :م عويبلا باتك يف

 سيلو . قاقحتسالا لهأ نم وهو هيلع دوقعملل وأ امهدحأل ةعفنم هيفو « ضوعلا رع طرشلا

 ذخأ زوجي هنأل لاملا مكح هل انلق يذلا طرشلاو ٠ ضوع ريغ نم دقعلاب كلي لاب الإ ابرلا

 . هل لصا ال (۱)
 طسوألا » يف يناربطلاو ؟ملاعملا » يف يباطخلاو «ىلحملا » يف مزح نبا هجرخأو : )۲۱۳/٥( يناكوشلا لاق

 دقو ٩ طرشو عیب نع یھن » ظفلب هدج نع هیبآ نع بیعش نب ورمع ثیدح نم «ثيدحلا مولع » يف مكاحلاو

 . سراوفلا ييآ نباو يوونلا هبرغتسا



 ءاج اذإ لاقف مهرد فلآ رخآ ىلع هل ناك نمو : لاق . تاعربتلا نود تاضواعملا يف لمعي وهو

 نم ءيرب تنأ وأ فصنلا كلف فصنلا يلإ تيدأ اذإ لاق وأ . اهنم ءيرب تنأ وأ كل يهف دغ

 ءاربإ هيلع نم نيدلا ةبهو ‹ هجو نم طاقسإ هجو نم كيلمت ءاربإلا نأل ‹ لطاب وهف يقابلا فصنلا
 هجولا اذه نمو . هجو نم فصوو اكيلمت ناك هجولا اذه نمو . هجو نم لام نيدلا نأل اذهو <

 لوبقلا ىلع فقوتي الو درلاب دتري هنإ انلق اذهلو .اطاقسإ ناك

 الف تاضواعملا نم تسيل ةبهلاو :ش ( تاعربتلا نود تاضواعملا يف لمعي وهو ) :م هيلع ضوعملا

 . طرشلا لطبي

 ءاج اذإ لاقف مهرد فلأ رخآ ىلع هل ناك نمو ) :م :ريغصلا عماجلا » يف يأ :ش ( لاق ) :م

 فصنلا نم ءيرب تنأ وأ فصنلا كلف فصنلا يلإ تيدأ اذإ : لاق وأ « اهنم ءيرب تنأ وأ ٠ كل يهف دغ

 (هجو نم كيلمت ءاربإلا نأل ) :م هلاح ىلع هيلع فلألا نوكي ًالطاب ناك اذإف :ش ( لطاب وهف يقابلا
 . لوبقلا ىلع فقوتي ال هنأل :ش ( هجو نم طاقسإ ) :م درلاب دتري هنأل :ش

 هدنع لوبقلا ىلإ ءاربإلا ضبقي لهو « يعفاشلا لاق هبو :ش ( ءاربإ هيلع نم نيدلا ةبهو ) :م
 ةبه متي لاق هنإف -هللا همحر-رفز لوق ىلع ميقتسي مالكلا اذه لبق رقتفي هجو يف «ناهجو هيف

 ريغ نم متي ءاربإلاو لوبقلا نودب متت ال ةبهلا اندنع امآ امهنيب ىوسف ءاربإلاك لوبق الب نيدلا

 يف لوبقلا ىلع فقوتت ال نيدلا ةبه نأ : « ينغملا » يف ركذ نكلو طوسبملا يف هركذ اذكه « لوبق

 . نويدملا قح

 ‹ هيف ملسلاو فرصلا نيد ةبه نأ هيفو « لوبقلا ىلع فقوتيف كيلمت ليفكلل نيدلا ةبه امأ

 . تاياورلا قافتاب ءاربإلا فقوتي ال نويدلا رئاس يفو « لوبقلا ىلع فقوتي هؤاربإو

 خاسفنا بجوي هيف ملسلاو فرصلا لدب ءاربإ نأ امهنيب قرفلا يف ليق « ناتياور ةبهلا يفو

 رخآلا لوبق فقوتيف هب نيدقاعلا دحأ درفني ملف دقعلاب قحتسملا ضبقلا تاوف بجوي هنأل دقعلا

 . (ةريخذلا » يفاذك « لوبقلا ىلع فقوتي الف هجو نم طاقسإلا ىنعمو « هجو

 لام نيدلا نأل ) :م هجو نم ًاطاقسإو هجو نم ًاكيلمم ءاربإلا نوكل حيضوت :ش ( اذهو ) :م

 نأل يأ « لام هنأل خسنلا ضعب يفو نيدلاب عيبلا حصيو « ةاكزلا هيف بجت ىتح :ش ( هجو نم

 .( هجو نم فصوو ) :م ءاربإلا يأ :ش ( اكيلمت ناك هجولا اذه نمو ) :م نيدلا

 نمو) :م سانلا ىلع نويد هلو هل لام ال نأ فلح ول ثنحی ال یتح لاب سیل هنآ ينعي :ش

 ةيآ اذه :ش ( درلاب دتري هنإ انلق ) :م نيينعملا نيذه لجألو يأ :ش ( اذهلو اطاقسإ ناك هجولا اذه

 لمع نأ ديفي درلاب دتري هلوق قالطإو ‹ طاقسإلا ةيآ اذه :ش ( لوبقلا ىلع فقوتيالو ) :م كيلمتلا
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 . اهادعتي الف قاتعلاو قالطلاك اهب فلحب ىتلا ةضحما تاطاقسإلاب صتخي طرشلاب قيلعتلاو

 هل هراد لعجی ن هانعمو « هانیور امل هدعب نم هتلرولو هتایح لاح هل رمعملل ةزئاج یرمعلاو :لاق

 هيلع درت تام اذإو ‹« هرمع ةدم

 نم فاكسإلاو شمعألا نع يور ام الإ فلسلا نع ةياورلا هذهو « ءاوس هريغو سلجملا يف درلا

 . ةبهلاو ءارب إلا سلجم يف درلا بوجو

 نأل :ش ( قانعلاو قالطلاك اهب فلحي يتلا ةضحملا تاطاقسإلاب صتخي طرشلاب قيلعتلاو ) :م

 صاصقلا نع وفعلاك طرشلاب قيلعتلا لمتحي ال هب فلحي نأ زوجي ال امف نيي طرشلاب قيلعتلا
 نكلو هجو نم ًاطاقسإ ناك نإو ءاربإلا امأو . ليكولا لزعو نوذأملا ىلع رجحلاو لاملاب رارقالاو

 فصنلا نم ءيرب تنأ لاق ول ام فالخب طرشلاب هقيلعت حصي الف اهب فلحي ام سنج نم سيل
 هدبعل لاق ول هنأ ىرت الأ . دييقت وه لب قيلعتب سيل كلذ نأل « نآلا فصنلا يلإ يدؤت نأ ىلع

 ناخ يضاق هركذاذك « ءادألا لبق قتعي ال هنإف ليقف مهرد فلأ يلإ يدؤت نأ ىلع رح تنأ

 . كيلمت هيف ام ىلإ ةضحملا تاطاقسإلا ىدعتي الف يأ :ش ( اهادعتي الف ) :م ييوبحملاو

 ال هدعب نم هتثرولو هتايح لاح هل رمعملل ةزئاج ىرمعلاو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ‹ بيرق نع هانيب دقو رمعلا طرش لطبأو .. . ىرمعلا مالسلا هيلع هلوق وهو :ش ( هانيور

 رمع نب هللا دعو سابع نب هللا دبعو هللا دبع نب رباج لوق وهو دمحأو يعفاشلا لاق انلوقبو

 . مهنع هللا يضر- يلعو

دقلا يف يعفاشلاو ثيللاو كلام لاقو يروشلاو سوواطو دهاجمو حيرش نع يورو
 : م

 « رمعملا ىلإ تداع تام اذإف « ىنكسلا رمعملل نوكيو « نيعلا كيلعت ال عفانملا كيلمت ىرمعلا

 ىرمعلا امأ :«رهاوجلا» يفو «رمعملا ىلإ تداع اوضرقنا اذإف مهل اهانكس ناك هبقعلو هل لاق نإو

 « ًامكح هتايح ةدم كلذب عافتنالا هل بهو دق هنإف يتعيض وأ يراد كترمعأ لوقي نأ اهتروصف

 . رمعملا وه يذلا كلاملا ىلإ ةبقرلا تعجر تام اذإف

 مل اذإف ‹ ناسنإ مهنم يقب ام عافتنالا هبقعلو هل بهو دق هنإف كبقعو كترمعأ : لاق نإف

 ‹ ةبقرلا كلي ملو ةعفنملا هل بهو هنأل ‹ رمعملا وه يذلا كلاما ىلإ ةبقرلا تعجر دحأ مهنم قبي

 وأ ىنكس كل يه لاق وأ «كرمع اهانكس كتبهو وأ كرمع رادلا اذه كتنكسأ لاق اذإ كلذكو

 ىلإ ةبقرلا تعجر بهاولا رمعمل ا ةافو دعب هبقع ضرقنا وأ رمعملا تام اذإف « ىنكس كبقعلو كل

 . ىهتنا « تام مويرمعملا ثراو

 ةدم يأ :ش ( هرمع ةدم هل هراد لمجي نأ ) :م هريسفت دارأ ىرمعلا ىنعم يأ :ش ( هانعمو ) :م

 ميملا رسكب رمعملا ىلع يأ :ش ( هيلع درت ) :م ةيناثلا ميملا حتفب رمعملا يأ :ش ( تام اذإو ) :م هرمع
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 ىبقرلاو «ةدسافلا طورشلاب لطبت ال ةبهلا نأ انيب دقو « انيور ال طرشلا لطبيو كيلمتلا حصيف
 هلوق نأل ةزئاج -هللا همحر- فسوي وبأ لاقو -هللا امهمحر- دمحمو ةفينح يبأ دنع ةلطاب

 دساف طرش یبقر هلوقو ‹ كيلت كل يراد

 ج
 كتايح ةدم وأ تشع ام وأ ىرمع كل يه وأ « هذه يراد كترمعأ لوقي نأ هتروص ليقو . ةيناثلا

 . رمعلاب اهدييقتل ىرمع تيمس اذه وحن وأ يلع در يهف تم اذإف « تبيح ام وأ

 ةيرعلاو ةحنملاو ىبقرلاو ىرمعلا يف فرعلا فلتخي مل : يبارعألا نبا نع يور : تلق نإف
 ىلع ةنيدملا لهأ عامجإ لقنو « هل تلعج نم اهعفانمو اهبابرأ كلم ىلع اهنإ ىنكسلاو ةيراعلاو
 . كلذ

 هللا يضر- ةباحصلا نمريثك فالتخال ةحيحص ريغ ةنيدملا لهأ عامجإ ىوعد : تلق
 امك ةبقرلا كيلمت مدع ىلإ عراشلا اهلقن اذإ رضي ال عفانملا كيلمت برعلا دنع اهنإ : هلوقو . مهنع
 . ةاكزلاو ةالصلا يف

 ىبقرلاو ةدسافلا طورشلاب لطبتال ةبهلا نأ انيب دقو « انيور امل طرشلا لطبيو كيلمتلا حصيف ) :م

 رادلا هذه كتبقرأ : لوقي نأ يهو كلام لاق هبو :ش (-هللا امهمحر- دمحمو ةفينح يبأ دنع ةلطاب

 هنأكف « كبعلو كل ىهف كلبق تم نإو « ىلإ تداع ىلبق تم نإ كنأ ىلع كتايح كل يهو
 نب نسحلا لاقو « هبحاص توم بقريدحاو لك نأل . ىبقر تيمس اتوم انرخآل يه : لوقي

 ىبقر كل يه : لاق نإو « ةيراع تناك « هذه يراد كتبقرأ دق لاق نإو : «درجملا » يف دايز
 . هيلإ اهعفد اذإ ةبه تناك

 اذإ ةفينح وبأ لاق «هئالمإ» يف -هللا همحر- دمحم لاقو : هرصتخم » يف يخركلا لاقو

 هيلإ اهعفدو سيبح كل رادلا هذه: لاقو « هيلإ اهعفدو ىبقر كل رادلا هذه لجرل : لجرلا لاق
 وبأ لاقو :لاق مث « اضيأ انلوقاذهو : دمحم لاق . امهذخآي نأ ءاش اذإ هدي يف ةيراع يهف
 . ضبق اذإ هل ىهف سيبح كل يه لاق اذإ هنآ ىرأ انأو فسوي

 يف هداز رهاوخ مالسإلا خيش لاقو . ىبقر كل يه لاق اذإ كلذكو لطاب سيبح : هلوقو

 امهمحر- دمحمو ةفينح وبأ لاق « سيبح اذه كل يراد وأ ىبقر كل يراد لاق اذإ : « هطوسبم»

 . ةبه نوكي

 م -هللا امهمحر- دمحأو يعفاشلا لاق هبو :ش ( ةزئاج : -هللا همحر -فسوي وبآ لاقو ) :م

 م راصف كل يراد ةبقر لاق هنأكف :ش ( دساف طرش یبقر هلوقو ‹ كيلمت كل يراد هلوق نأل )
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 ىبقرلا درو ىرمعلازاجأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ امهلو ‹ ىرمعلاك

 . زاوحلا يف :ش (یرمعلاک )

 درو ىرمعلا زاجأ -مالسلاو ةالصلا هيلع- هنأ ) :م دمحمو ةفينح يبأل يأ :ش ( امهلو ) :م

 ال ‹ ىبقرلا درو ىرمعلا زاجأ ةي هنأ مهشيدحو : « ينغملا يف ةمادق نبا لاقو :ش ( ییقرلا

 . هب اوكسمت ةفينح وبأو كلذ لثم تاقثلا نإف نعطلا بجوي ال اذه : يزارتألا لاقو . هفرعن

 امو هتاور مه نم هيف نیبی ملو فیکو . هب عنقي الو مصخل ا هب یضری ال مالکلا اذه : تلق

 يورم هثيدح« طوسبملا» يفو . نأشلا اذه لهأ نم هجرخ نمو هجرخأ يباحص يأ نعو مهلاح

 دب الف ناحیحص ناثیدحلاو ‹حيرش نع يبعشلا نع يورم امهشيدحو رباج نع ريبزلا يبأ نع

 . امهنيب قيفوتلا نم

 زاجأ لاق ثيحف بقرتلا ىنعمب نوكت دقو « باقرألا ىنعمب نوكت دق ىبقرلا : لوقنف

 وهو بقرتلا نم ناك ىبقرلا در لاق ثيحو « كل يراد ةبقر لوقي نأب باقرإلا ىنعمب ناك ىبقرلا
 قيلعت اذه نوكيف يل يهف تم نإو « كل يهف تم نإف « يتوم بقارتو كتوم بقارأ لوقي نأ

 اهيف ديلا يذل كلملاو ناينعملا لمتحا ال مث . لطاب كلذو هلبق كلالا توم وهو رطخلاب كيلمتلا

 . كشلاب هل ديزي الف « نیقیب تباث

 اذإ امأ ءيشب ةفاضإلا هذه رسفي ملاذإ حصي اغنإ كلذو كيلمت كل يراد هلوق نع باوجلاو

 . ةيراع نوكت ىنكس كل يراد هلوق يف امك كيلمتب سيل هنأ هب نبت سیبح وأ یبقر هلوقب هرسف
 ءيشلا عاديإو دحأ هلقي مل ام ةبقرلا نم قاقتشالا كل يراد ةبقرلا ىنعب باقرإلا نم هنإ هلوقو
 ناشيدحلا هلوقامأو . بقرتلاو ةبقارملا ىنعمب هنأ باوصلاو . نسحتسمب سيل ةغللا يف

 ةراجإلابو ةيلهاجلا طرش لاطبإلاو درلاب داري نأ وهو رهاظ ليوأتلاف كلذك ناك نإف «.ناحيحص
 ال مکلاومآ مکیلع اوکسمآ »: لاق لَ هنأ رباج یور ام هيلع لدیو « ًاقلطم ًاکیلمت كلذ نوكي نأ

 ىقبيو نيضرعلا فالتخا ىلع زاجأ مث ىهن ب هنأ ىرت الآ . « هل يهف ًائيش رمعأ نمف « اهورمعت

 . ىهتنا « ىنعملا ةمالس عم سايقلا وه امك دحاو لصأ ىلع قاقتشالا

 ثيدح نأل كلذو يروثلاو دمحأ بهذم وهو ىرقأ -هللا همحر- فسوي يبأ لوق : تلق

 ٤“ اهلهأل ةزئاج ىبقرلاو « اهلهأل ةزئاج ىرمعلا » : لاق ةا يبنلا نأ -هنع هللا يضر- رباج

 نم هاورو . اعوفرم رباج نع ريبزلا يبأ نع دواد نع ميشه قيرط نم « ۲۷۲٤( /۸) يئاسنلا هاور : فيعض (۱)

 . اعوفرم سابع نبا نع سوواط نع ريبزلا يبأ نع جاجح قيرط
 . اًضيأ سلدم وهو ريبزلا يبأ ةنعنع : ةيئاثلا « سلدم وهو « ميشه ةنعنع ىلوألا : ناتلع هيف لوألا دانسإلاو

 . هنعنع دقو سلدمو « فيعض وهو ةاطرأ نب جاجحلا هيف : يناثلا دانسإلاو
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 اذهو ‹ هتوم بقاري هنأك ةبقارملا نم ظفللاو « كل وهف كلبق تم نإ امهدنع ىيقرلا ىنعم نألو

 عافتنالا قالطإ نمضتي هنأل ‹ امهدنع ةيراع نوكت حصت مل اذإو . لطبف رطخل اب كيلمتلا قيلعت

 . هب

 . يذمرتلا هئسحو يئاسنلاو دواد وبأ هاور

 نبا نع سواط نع ريبزلا يبآ نع ةاطرأ نب جاجح نعاضيأ يئاسنلا جرخأو

 يهف ىبقر بقرأ نمو « ةزئاج اهرمعأ نمل يهف ىرمع رمعأ نم » : اعوفرم -امهنع هللا يضر- سابع
 .( ةزئاج اهبقرآ نمل

 .ءاوس ىرمعلاو ىبقرلا : لاق هنأ -هنع هللا يضر- يلع نع انيورو : رذنملا نبا لاقو

 صنلا قاقتشالا ةحص يف مزلي ال هنأل « رظن هيف دحأ هلقي ملام ةبقرلا نم قاقتشالا هلوقو

 قتشم اذه لاقي نأ حصي هطئارشو قاقتشالا دح هيف دجوي عضوم لك لب « دحأ ةهج نم هيلع

 . ىفخيال ام ىلع كلذك انه اهو « كلذ نم

 اهنم قتشم ينعي :ش ( ةبقارملا نم ظفللاو كل وهف كلبق تم نإ امهدنع ىبقرلا ىنعم نالو ) :م

 اذإو ) :م هلبق كلمملا توم رطخلاب دارأ :ش ( لطبف رطخلاب كيلمتلا قيلعت اذهو « هتوم بقاري هناك ) :م

 هنأل كلذو :ش (هب عافتنالا قالطإ نمضتي هنأل ء امهدنع ةيراع نوكت ) :م ىبقرلا يآ :ش ( حصت مل

 . عافتنالا هل قلطأ

 وبأ لمحف « ةبقارملا نم اهنأ مهقافتا عم ىبقرلا ريسفت ىلإ عجار مهفالتخا لصاحو

 . ىرمعلاك نوكيف رظتنم بهاولا ىلإ عوجرلاو « لاحلل كيلعت هنأ ىلع ظفللا اذه فسوي

 كلم تلل اقيلعت اذه ناكف « اتوم انرحآل هانعم نأل « كيلمتلا سفن يف ةبقارملا : لاقو
 . لطاب اذو «رطخلاب

 ةبقرلا نع لئس لب هنأ ىلع ىبقرلا نالطب ثيدح فسوي وبأ لمح : «رارسألا » يفو

 ‹ قافتالاب حصي ال هجولا اذه ىلعف «كل يهف كلبق تم نإ يتوم بقار ينعي ةبقارملا ىنعمب يتلا

 . قافتالاب حصيف ىرمعلاك لوألا هجولا ىلعو
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 ةقدصلا يف صف

 ةمسقلا لمتحي عاشم يف زوجت الف ةبهلاك عربت هنأل «ضبقلاب الإ حصت ال ةبهلاك ةقدصلاو : لاق

 فدصت اذإ كلذكو . لصح دقو ‹ باوثلا وه دوصقملا نأل ةقدصلا يف عوجر الو ةبهلا يف انيب امل

 ريقفل بهو اذإ اذكو . لصح دقو باوثلا ينغلا ىلع ةقدصلاب دصقي دق هنأل ًاناسحتسا ينغ ىلع

 هيف بجي ام سنجب قدصتي هلام قدصتي نأ رذن نمو : لاق . لصح دقو باوثلا وه دوصقلملا نأل

 . ةاكزلا

 ( ةقدصلا يف لصف) :م

 لصفو ةبهلا باتك يف اهركذ مكحلا يف اهتفلاخو طورشلا يف ةبهلا ةقدصلا تكراش امل :ش

 . الصف اهل

 : يزارتألا لاق :ش ( ضبقلاب الإ حصت ال ةبهلاك ةقدصلاو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 زوجت ال : لاق هنآ -امهنع هللا يضر- سابع نبا نع ١ طوسبملا  خسن يف انباحصأ ىور ال

 . ضبق الب ةقدصلا هزيوجت يف يعفاشلا ىلع ةجح ثيدحلا اذهو « ةضوبقم الإ ةقدصلا

 ةجحب سيل يباحصلا لوقف تبث نئلو « تباشب سيل اذه لوقي نأ امإ يعفاشلل : تلق

 عاشم يف زوج الف ةبهلاك عربت ) :م قدصتلا رابتعاب ريكذتلاو ةقدصلا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م يدنع

 م ةمسقلا وهو همزلت مل ءايشأ مازتلا هزيوجت نأل : هلوق هب دارأ :ش ( ةبهلا يف انيب ال ةمسقلا لمتحي

 ضرع ةبهك تراصف ‹ دوصقملا يأ :ش (لصح دقو باوثلا وه دوصقملا نأل ةقدصلا يف عوجر الو )

 . اهنع

 . هلوصحب عطقي نيأ نمف ‹ بجاوب سيل هللا نم لضف ةرخآلا يف باوثلا لوصح: تلق نإف

 . باوثلاب دعولا لوصح دارملا نوكي نأ نكي : تلق

 ىلع ةقدصلاب دصقي دق هنأل  اناسحتسا ) :م عجري ينعي :ش ( ينغ ىلع قدصت اذإ كلذكو ) :م

 لعف ىلع هيلع نوقدصتي سانلاف ةريثك لايع هلو باصن هل نم نإف :ش ( لصح .اقو باوثلا ينغلا

 دنعاذكف « قافتالاب هيف عوجر الو «هابتشالا ةلاح هيلع قدصتلاب ةاكزلا ىدأتي اذهو « باوثلا

 قح يف ةقدصلا نأل عجري نأ يغبني سايقلا يفو . كشلاب عوجرلا قح هل تبثي ال هلاحب ملعلا

 هيف ةبهلا تراصف «باوثلا نود هنم ضوعلا هب دصقي اغنإ هنأل انباحصأ ضعب لاق هبو . ةبه ينغلا

 نأل ):م عجري ال ينعي :ش ( ريقفل بهو اذإ اذكو) :م ‹ ءاوس ريقفلا قح يف ةبهلاو ‹ ةقدصلاك

 . دوصقملا :ش (لصح دقو باوثلا ) :م ريقفلا ةبهلا نم :ش (وه دوصقملا

 (ةاكزلا هيف بجي ام سنجب قدصتي هلام قدصتي نأ رذن نمو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م
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 ‹ قرفلا انركذ دقو ءاوس لوألاو هنأ ىوريو . عيمحلاب قدصتي نأ همزل هكلمب قدصتي نأ رذن نمو

 بستكت نأ ىلإ كلايعو كسفن ىلع هقفنت ام كسمأ هل لاقيو  ءاضقلا لئاسم يف نيتياورلا هجوو

 . لبق نم هانركذ دقو ‹ قفنأ ام لثمب قدصتي بستكا اذإف الام

 ةرمثلاو ةلغلاو مئاوسلاو ةراجتلا ضورعو نيدقنلاب قدصتيف هللا باجيإب هباجيإل ًارابتعا :ش
 بجي : رفز لاقو . ةاكزلا لاومأب تسيل اهنأل لاومألا نم كلذ ريخب قدصتي الو « ةيرشعلا
 لاقو . ءيش همزليال : يبعشلا لاقو . ةياور يف دمحأ لاق هبو « ظفللا مومل عيمجلا جارخإ
 لاقول ٠: ةضورلا » يفو . ةيصولاك ثلثلا جارخإ بجي : ةياور يف دمحأو كلامو يعفاشلا
 نيسح يضاقلا عطقو يلازغلا دنع حصألا وهو : اهدحأ : هجوأ هيفف هللا ليبس يف وأ ةقدص يلام
 همزليف يلاب قدصتأ نأ يلع لاق ول امك هنأ : يناثلاو . مازلإلا ةخيصب تأي مل هنأل وخل هنأ هب
 نم موهفملا ناك نإ : « ةمتتلا يف ركذو . ةقدص ظفللا اذهب هلام ريصي : ثلاثلاو . قدصتلا
 هللا ليبس يف هقفنأ وأ ياب قدصتأ نأ يلع : لاق ول وهف هاون وأ رذنلا ىنعم مهفرع يف ظفللا
 صنو روهمجلا هب عطق يذلاف ةقدص يلامف اذك تلعف وأ ًانالف تملك نإ لاق اذإ امأو . وغلف الإو
 قدصتي نآ ءافولا قيرط نأ يلام عيمجب وأ يلاب قدصتأ نأ يلعف هلوق ةلزنم هنأ يعفاشلا هيلع
 . ىهتنا ‹ ءارقفلا ىلع هلام عيمجب قدصتي هللا ليبس يف لاق اذإو . هلام عيمجب

 . ملعأ هللاو ةرافك هيلعف ثنح اذإف انيمي ناك عنملا طرشب هقلع نإ هنأ هريغ يف ركذو

 كلما نأل « هكلي ام عيمجب يأ :ش ( عيمجلاب قدصتتي نأ همزل هكلمب قدصتي نأ رذن نمو ) :م
 ءهمومعل لمعلا بجوف « رمخلاو حاكنلاو صاصقلا لثم لاملا ريغ كلي دق هنأل « لاما نم معأ

 ردقي الو هلثم جرخیف رخآ الام هبسک نیح ىلإ هیلماعو هسفن ىلع قفنیام ردق سبحی نکلو
 كلما يأ :ش ( هنأ ىوريو ) :متاقفنلا يف مهلاوحأ فالتخاب كلذ يف نوتوافتي سانلا نأل ءيشب
 هيلإ لصي ام لاملاو دشلاو طبرلا نع ةرابع كلملا نأل :ش ( ءاوس ) :م لاملا يأ :ش ( لوألاو ) :م

 انركذ دقو) :م ديهشلا مكاحلا ةياور ةياورلا هذهو ءنابسانتيف دشلاو طبرلا ىنعم يف نوكيف بلقلا
 يف باتكلا اذه نم يأ :ش ( ءاضقلا لئاسم يف نيتياورلا هجوو ) :م كلم او لام ا نيب يأ :ش ( قرفلا

 . نيكاسملا ىلع ةقدص يلام ةلأسم

 نأ ىلإ كلايعو كسفن ىلع هقفنت ام كسمأ ) :م هكلمب قدصتي رذانلا يأ :ش ( هل لاقيو ) م

 يف ءاضقلا باتك يف يأ :ش (لبق نم هانركذ دقو« قفنأ ام لثمب قدصشي بستكا اذإف الام بستكت

 ال هنأل ةقدص كلمأ ام عيمج هلوق يف هتوق كسي هنإ مث : ٠ ةياخلا » يفو . ثيراومل اب ءاضقلا باب
 ‹ توقلا نم كسي ام رادقم «ريغصلا عماجلا »و « طوسبملا يف دمحم نيبي مل نكلو « هنم هل دب

 ناك نإو « ةنس لك ددجتي ناقهدل توقلا نأل « ةنس توق كس ًاناقهد ناك نإ انخياشم لاقف

 ‹ نيياحألا ضعب يف قفني اغإو «نيح لك قفنت ال رجاتلل ةراجتلا نأل « رهش توق كسي ًارجات
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 ًايش دجو اذإ مث « موي لك توق هل ددجتي هنأل هموي توق كسي ًامرتحم ناك نإو رهشلاب انردقف

 راصف «هب قدصتلا همزل يذلا لاملا ىف توقلا ردق كلهتسا هنأل « ترقلل كسمأ امرادقمب قدصتي

 ۰ . هلثم ًانماض

 ىلإ كلذ باوث لصي هل اعد وأ تيملا نع قدصت اذإ: « ىربكلا ىواتفلا » يفو : عورف

 ‹ هل اهب قدصتي ةقدص نم هنع هلعفيام تيملا قحلي ال : يعفاشلا لاقو . دمحأ لاق هبو «تيملا

 كله ىتح قدصتي ملو مهردلا اذهب قدصتأ نأ يلع هلل لاق اذإ نآرق ةءارق وأ ءهل اعدي ءاعد وأ

 . “ةريخذلا » يف اذك هيلع ءيش الف هدي يف

 نإو «رخآ نيكسم ىلإ ىدأ ءاش نإ رايخلاب وهف هدجي ملف نيكسملا ىلإ زبخلا جرخأ لجر
 رادب ريغصلا هنبا ىلع قدصت لجر . سينجتلا يف اذك « هكلم نع جرخي مل هنأل دؤي مل ءاش

 هيلعو زوجي: فسوي وبأ لاقو . زوجيال -هللا همحر- ةفيلح وبأ لاق اهنكاس بأللاو

 نإو ءاهب قدصتي نأ هيلعف ةقدص نيكاسملا يف يراد : لاق ولو . « لزاونلا » يفاذك « ىوتفلا

 .  رايتخالا » يف اذك « هأزجأ اهتميقب قدصت
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 تاراجإلا باتك

 كيلمت ةبهلا تناك ال نكلو « كيلمتلا ىنعم ىلع امهلامتشا نيباتكلا نيب ةبسانملا هجو :ش

 ةلاعف ىلع ةراجإ عمج وهو . مدقم نيعلاو ‹ ةعفنملا كيلمت يه يتلا تاراج إلا ىلع اهمدق نيعلا
 يضاملا يف حتفلاب لعفي لعف باب نم هرجأ هاطعأ اذإ هرجأ نم ةرجألا ىنعمب رجألل مسا رسكلاب
 . ةباتك بتكي بتك لوقت امك « هنم اردصم نوكي نأ عني الو « رضاحلا يف مضلاو

 نيباب نم يتأي وهو هرجأيو هرجأب هللا هرجأ لوقت « ضيوعتلا يناعمل لمعتست ةداملا هذهو

 ىلاعت هللا نأل « باوشلا وهو رجألا هنمو . برضي برض باب نمو « بلطي بلط باب نم
 تيتآ :  ىلاعت هللا لاق « اهعضب نم ضوع هنأل رجأ ةأرملا رهمل لاقيو . هب دبعلا ضوعي

 . نهروهم يآ 4 نهروجأ

 نيبابلا نم ًاضيأ وهو . مشع ىلعأرب يأ ًأروجأو ًارجأ رجأيو رجأي مظعلا رجأ ءاربلاو
 ريغ ىلع روسكملا مظعلا رابجلا وهو « مثع ىلع اهربج يادي هللا رجأ لوقت « ربجلاو نيروكذما

 باب ىلإ هلقنت نأ تدرأ اذإو . انركذ امك هترجأ هاطعأ اذإ هرجأ لوقت « ةرجألا ءاطعإو

 ‹ لعفلا ةزمه ىرخألاو لعفلا ءاف امهادحإ نيتزمهب رجأآ : هلصأ نأل « دملاب رجآ لوقت لاعفألا
 راجيإ هنم ردصملاو «فيفختلل بلقناف ‹ نييلت ةنكاس امهيناثو اتعمتجا اذإ نيتزمهلا نأ ةدعاقلاو

 . رجؤم يناثلا نمو «رجأ لوألا نم لعافلا مساف

 هراد ينرجآ ساسألا يفو « رجؤم وهف ًاراجيإ هرجوأ يكولمم ترجآ نيعلا بحاص لاق

 زومهم نم هنآ وهو رهاظف أطخلا امآ « حيبقو أطح هنإف رجاؤم لاقي الو ‹ رجؤم وهو اهترجأتساف
 . حيبق عضوم يف لمعتسا هنأ حبقلاو لعاف لتعم هلوق امآو . لعفأ

 ىلع مركأك لعفم نزو ىلع الإ يتأي ال لعفأ نم لعافلا مسا هنأ هيف أطخلا ريرحت : تلق

 . فيفختلل رجؤم ليقف واولا يهو اهلبق ام ةكرح سنجب ةزمهلا تسيل نكلو ةزمهلا نوكسو
 مهنإف ةماعلا ةغل ىلع ءانباذهو « دعاوم ىلع دعاوك رجاو نم لعافلا مسا هنإف رجاؤم امأو

 ةزمهلا نم واولا مهلادبإ يف أطخلا اذه ىلعف « اهتيركأ اذإ هترجآ عضوم رادلا هترجاو نولوقي

 لعاف نم لعافلا مسا نأل « ةدعاقلا ىلع ينبم هنأل « رجاؤم مهلوق يفال ةملكلا لوأ يف يتلا
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 نأل ٠ هزاوج ىبأب سايقلاو عفانملا عيب ةغللا يف ةراجإلا نأل « ضوعب عفانملا ىلع دري دقع ةراجإلا

 حصي ال دجويس ام ىلإ كيلمتلا ةفاضإو « ةمودعم ىهو ةعفنملا هيلع دوقعملا

 . لعافم ىلع يتب
 لوقت ةماعلاو ‹ اهتيركأ يأ رادلا هترجأ لوقت : -هللا همحر- « ةيانعلا ١ بحاص لاق

 قيقحتلا ةملكلا لوأ يف اتعمتجا اذإ ةزمه نيواولا دحأ بلق زوجي امك لوقي لئاقلاو اهترجاو

 اتعمتجا اذإ اواو نيتزمهلا ىدحإ بلق زوجي كلذكف هتقاو عمج يقاوو هلصأ نإف يقاوآ يف امك

 عامتجا يف ةلاقملا نم رشكأ نيتزمهلا عامتجا يف ةلاقعلا نأ ىلع فيفختلل ةملكلا لو يف

 اذهلو « ريبعتلاو ببسلا عضاوم يف هولمعتسا ةماعلا نأ وهف هيف اوركذ يذلا حبقلا امأو . نيواولا

 له مث « انزلل هلهأ رجؤي يذلا وه هنأب هورسفو ريزعتلا ظافلأ ةلمج نم ريزعتلا باب يف ركذ

 . ال اهريغ ناك نإو رزعي ًاهيقف وأ ًافيرش بوبسملا ناك نإف « زيزعت ةغلل هذه بيجت

 انإو ‹ يعرشلا ىنعملاب ةراجإلا ريسفت اذه :ش ( ضوعب عفانملا ىلع دري دقع ةراجإلا ) :م

 يعرشلاف . اهتيعرش نايب يف وهو « ةفلاخم الب يعرشلا وه يوغللا نأل يوغللا ىنعملا ىلع همدق
 ةدم ىلإ مولعم ضوعب ةمولعم ةعفنم ىلع دقع لاقي نأ يغبنيو : يزارتألا لاقو . يدقتلاب ىلوأ

 ةحابتسال ال ةمولعم ةعفنم ىلع دقع لاقي وأ « هلطعي تيقوتلا نأل « حاكنلا جرخي ىتح ةمولعم

 . مولعم ضوعب عضبلا

 ةراجإلا نأل ) :م ةراجإلا ريسفت يف ال حاكنلا ريسفت يف نيعتت ةحابتسالا ةظفل ةدايز : تلق

 ريجألا ىرك نم تطعأ ام يهو ةرجألل مسا ةراجإلا نأل ‹ رظن هيف ليق :ش ( عفانملا عيب ةغللا يف

 . حارشلا هب حرص امك

 سايقلاو) :م مالكلا ميقتسيف اردصم نوكت نأ زوجت ةراجإلا نأ بيرق نع كل تنيب دق : تلق
 . دقعلا ةلاح :ش ( ةمودعم يهو ةعفنملا هيلع دوقعملا نأل ) :م ةراجإللا دقع زاوج يأ :ش (هزاوج ىبأی

 ‹ عيبلاك ةفاضإلا لمتحت ال تاضواعملا نأل :ش ( حصي ال دجويس ام ىلإ كيلمتلا ةفاضإو ) :م

 ام ىلإ كيلمتلا ةفاضإ نأ الإ ًاليلد كلذ ىلع ركذي ملو « رظن هزاوج يتأي سايقلا نوك يف ليق
 ‹ نايحأو عفانم ناعون دجويس امو « ليلد ىلإ جاتحي اليلد هلعج يذلا اذهو « حصي ال دجويس

 لك نوك وهو امهنيب عماجلا ىنعملا نإف ءامهنيب قرافلا دوجول دساف رخآلا ىلع امهدحأ سايقو

 نمز ىلإ هعيب ريخأت نكي مودعم اذه نأ وهو « هنم ىوقأ وهو قرافلا ىنعملا هضراعي امهنم
 . رخآلا مودعملا فالخب هدوجو

 مودعملا قاحل إف ‹ دوجولا ةققحتم تراصف <« عفانملا هذه ثودحب ةداعلا هللا ىرجأ دقو

 ريخأت نكي ةياغ هدوجول ام وأ دوجؤلا نونظملا مودع اب هقاحلإ نم رهظأ دوجو ماب دوجولا ققحتما

۲۲١ 



 تدهش دقو « هيلإ سانلا ةجاحل هانزوج انآ الإ

 « رامقو ةرطاخم مدعلا لاح هعيب يف مدعو دوجو لاح هدوجول اغنإف ‹دجوي نأ ىلإ دقعلا

 ريغب هيخأ لام مكدحأ ذخأي لهف ةرمثلا هللا عنم نإ تيارأ » : لاق ثيح حنملا ةي يبنلا للع كلذيو

 (رامق الو ةرطاخم هيلع دقعلا سيلف ةمالسلا هيف بلاغلاو « ةدحاو ةلاج الإ هل سيل امأو . « قح

 . هيلإ ةيعاد ةجاحلاف « ةريسي ةرطاخم هيف ناك نإو

 نوكتف نينامز ىقبي ال ضارعإ يهو اهثودحب ةداعلا نايرجب دوجولا ةققحتم عفانملا هذه نوكت

 قح يف ةعفنملا ماقم اهب عفتتملا نيعلا مايق : -هللا همحر- : يسخرسلا ةمئألا سمش لاقو

 دوقعملا ماقم هيف ملسملا لحم يه يتلا ةمذلا مايقك باجيإلا ىلع لوبقلا بترتيل اهيلإ دقعلا ةفاضإ

 داقعنالا نرتقيل ةعفنملا ثودح بسح ىلع ةعاسف ةعاس دقعنتو « ملسلا زاوج يف هيلع

 . هيلع دوقعملا ءافيتسالا نم نكمتلا قيرطلا هذهب قحتسيف ءافيتسالاب

 ةراجإلا يف سيلو « لاحلا يف ميلستلا دقعلا بجوم نأ هزاوج سايقلا ءابإ هجو يف ليق دقو

 ام نادقاعلا هبجوأ ام وأ دقعلاب عراشلا هبجوأ ام نوكي نأ امإ دقعلا بجوم نأل « رظن هيفو كلذ

 . ىوعدلا هذه يف قفتم امهالكو «هابجوي نأ امهل غوسي

 . رهاظف لوألا امآ

 امإ . ريخأتلا ناطرتشي ةراتو « روكذملا هجولا ىلع نادقعي ةرات امهنأل ؛ كلذكف يناثلا امأو

 امك عيبملا ميلست ريخأت يف ةحلصمو ‹ حيحص ضرغ مئابلل نوكي دقو «نمثملا يف امإو نمشلا يف

 . ةنيدملا ىلإ هريعب ميلست ريخأت يف حيحص ضرغ - هنع هللا يضر- رباجل ناك

 هيف هل ًانزخم عاب اذإ امك « هيضتقي فرعلا ناك اذإ ميلستلا ريخأت زاوج ىلع ءاملعلا قفتاو

 لب « ةدحاو ةعاس يف هلقنو دلبلا باود عمج هيلع بجي الف مايآ الو موي يف لقني ال ريثك عاتم

 نيفاطقلا عمجي نأ هيلع سيل اهحالص ادب ةرمث ىرتشا نم كلذكو « فرعلاب ىنشتسي اذه اولاق

 . ةداعلا هب ترج امك اهفطقي اغنإو « ةدحاو ةلمج اهفطقل دحاو ناوأ ىف

 عفانم ىلإ جاتحي دق :ش ( هيلإ سانلا ةجاحل ) :م ةراجإلا دقع يآ :ش ( ءانزوج انآ الإ ) :م

 ىلإ جاتحي دق نايعألا بحاصو « نيعلا يرتشيل نمشلا دجي الو « حلاصملا ةماقإل نايعألا

 ةراجإلا زجت ملولف . لامعألا ىلإ ينغلاو لاملا ىلإ جاتحي ريقفلاو ٤ عيبلا هلآيهتيالو مهاردلا

 تدهش دقو ) :م سيلافملا ةجاحل ملسلا زاج امك سايقلا كرتي اذهلو « سانلا ىلع رمألا قاضل

۲ 



 ‹ « هقرع فجي نآ لبق هرجأ ريجألا اوطعأ » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق يهو « راثآلا اهتحصب

 . كريغ نع هيورت يذلا ربخلل مسا وهو « نيتحتفب رثأ عمج وهو :ش ( راثآلا اهتحصب

  ارثأ هرثآ ثيدحلا رثأ نم هلصأو فلسلا نع فلخلا هلقن يأ روثأم ثيدح مهلوق نع هنمو

 العفو الوق يب يبنلا نع ةيورملا ةنسلا ىلع قلطي: حالطصالا يفو . كريغ نع هتركذاذإ

 اوطعأ : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق يهو ) :م -مهنع هللا يضر- ةباحصلا نم ةيورملا رابخألا ىلعو

 هيلع هلوق وهو هدعب ام رابتعاب ريمضلا ىف ريكذتلا :ش '( هقرع فجي نأ لبق هرجأ ريجألا

 . مالسلاو ةالصلا

 . مهنع هللا يضر- سنأو رباجو ةريره وبأو رمع نب هللا دبع هاور ثيدحلاو

 ريجألا رجأ باب يف ماكحألا باتك يف «هننس» يف ةجام نبا هجرخأف رمع نبا ثٹیدح ام

 اوطعأ» : هل هللا لوسر لاق : لاق رمع نبا نع هيبأ نع ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع نع

 ۰ . «هقرع فحجي نأ لق هرجأ ريجألا

 ليئارسإ نب قاحسإ انثدح « هدنسم» ىف ىلصوملا ىلعي وبأ هج رخأف ةريره ىبأ ثيدح امأو

 هوحن اعوفرم ةريره يبأ نع هيبأ نع حلاص يبأ نب لهس ينربخأ رفعج نب هللا دبع انثدح

 .ءاوس

 نب دمحم نبدمحأ انثدح « ريغصلا همجعم ١ يف يناربطلا هجرخأف رباج ثيدح امأو

 نع ريبزلا يبأ نع يماطقلا نب يقرش انثدح يبلكلا دايز نب دمحم انثدح رصمب يدادغبلا تلصلا

 . دايز نب دمحم هب درفت : لاقو « هرکذف هَ هللا لوسر لاق : لاق رباج

 يف «لوصألا رداون » باتك يف ميكحل | يذمرتلا هللا دبع وبأ هجرخأف سنأ ثيدح امأو

 نع يبلكلا دايز نب دمحم انثدح يدزألا ديعس نب هللا دبع نب ىسوم انثدح رشع يناثلا لصألا

 هجرخأو . ءاوس هوحن اعوفرم كلام نب سنأ نع يدع نب ريبزلا نع يلالهلا نيسحلا نب رشب

 انثدح ميهاربإ نب ملسم انثدح لاق ًالسرم « لاومألا » باتك يف يئاسنلا هيوجنز نب دمحأ وبأ

 اوطعأ » : لاق ةَ يبنلا نأ راسي نب ءاطع نع ملسأ نب ديز نع ينافطخلا نامشع نبا نامثع

 . هرخآ ىلإ « هرجأ ريجألا

 « اعوفرم . . . رمع نبا نع هيبآ نع ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع قيرط نم )۳٤٤۳( ةجام نبا هاور : نسح (۱)

 ؛عمجلملا »يف يمشيهلا لاقو ينيدملا نب يلع دلاو رفعج نب هللا دبعب هلعأو يدع نباو « ىلعي يبأل يعليزلا هازعو

 يف يناربطلل يعليزلا هازعو . فيعض وهو يماطق نب يقرش هيفو“ طسوألا يف يناربطلا هاور : ( ۸/9

 . «ريغصلا»

۳ 



 . « هرجا هملعيلف اريجأ رجأتسأ نم » : مالسلا هيلعو ةالصلا هلوقو

 « رفعج نب هللا دبعب ةريره يبأ ثيدحو ديز نب نمحرلا دبعب رمع نبا ثيدح اولعأ دقو
 - راج ثيدحو . ثيدحلا يف ءيشب سيلو -هللا همحر- ينيدملا نب يلع دلاو وه اذه هللا دبعو
 حيحصلا يف ثيدحلا ىنعم نكلو « ثيدحلا ركنم وهو يماطقلا نب يقرشب -هنع هللا يضر

 ةالث» : هي هللا لوسر لاق : لاق -هنع هللا يضر- ةريره يبأ نع يربقملا نع يراخبلا هجرحأ

 ًاريجأ رجاأتسا لجرو « هنمث لكأف٬ ارح عاب لجرو « ردغ مث «يب ىطعأ لجر : ةمايقلا موي مهمصخ انآ
 . «هرجأ هطعی ملو «هنم یفوتساف

 هجرخأ ثيدحلا اذه :ش (هرجأ هملعيلف ًاريجأ رجاتسا نم مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو ) :م

 يبأ نع ميهاربإ نع دامح نع يروشلاو «رمعم انثدح عويبلا يف هفنصم» يف قازرلا دبع

 ًاريجأ رجاتسا نم :٠ لاق لب ىبنلا نأ امهدحأ وأ -امهنع هللا ىضر- يردخلا ديعس يبأو ةريره

 ميهاربإ نع ثدحي ًادامح تعمس :ًاموي يروشلل تلقف : قازرلا دبع لاق . ۲'٩ هترجا هل مسیلف

 ةرم هب ثدحو معن :لاق «هترجا هل مسيلف ًآريجا رجاتسا نم : لاق ب يبنلا نآ ديعس يبأ نع

 . لب يبنلا هب غلبي ملف ىرحخآ

 انثدح لاق ءالعلا نب دمحم انثدح لاق ىمرضحلا انثدح ٠ هرصتخم ) ىف ىخ ر كلا هاورو

 : الاق يردخلا دعس يب و « ةريره يب نع ميهاربإ نع دامح نع نايفس نع بابحلا نب ديزي
 باتك يف نسحلا نب دمحم هاورو . «هرجأ هملعيلف اريجأ رجأتسا نم: ب هللا لوسر لاق
 يردخلا ديعس يبأ نع يعخنلا ميهاربإ نع ناميلس يبأ نب دامح نع ةفينح وبأ انربخأ «راثآلا»

 . « هرجأ هملعيلف ًآريجأ رجأتسا نم »: لاق هل يبنلا نع ةريره يبأو

 رمعم انثدح قازرلا دبع انربخأ لاقف «هدنسم» يف هيوهار نب قاحسإ هاور قازرلا دبع نعو

 .« هترجأ هل نیبيلف ًاريجأ رجأتسا نم » : لاق ی هللا لوسر نع يردخلا نع ميهاربإ نع دامح نع

 يبآ نع دوسألا نع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح يبأ قيرط نم )٦/ ٠٠١( يقهيبلا هاور : اًقوقوم حيحص (1)

 . . . يردخلا ديعس يبأ نع ميهاربإ نع دامح نع ةملس نب دامح هاورو : لاق مث . اعوفرم . . . ةريره

 . اعوفرم

 نعو ميهاربإ ةياور نم لسرم وهو« هركذف ةملس نب دامح انث ليعامسإ نب ىسوم نع دواد يبآ قيرط نم هاورو
 . ًالسرم ... نامیلس يبآ نب دامح نع رمعم هاور كلذكو ءاًقرقوم ديعس يبأ

 ةبيش يبآ نبال كلذك هازعو . رمعم نع قازرلا دبع نع هدنسم يف قاحسإل يعليزلا اهازع ةلسرلا قيرطلا : تلق
 يف متاح يبأ نبا لاق . اًقوقوم . . . ديعس يبأو ةريره يبآ نع دامح نع نايفس نع عيكو انثدح : لاق

 يردخلا ديعس يبأ نع ميهاربإ نع ةملس نب دامح هاور ثيدح نع ةعرز ابآ تلأس « ٤٤١( /۲) «للعلا»

 . ظفحأ يروثلا نأل ديعس يبأ نع فوقوم حيحصلاو : لاق .هركذف . . .

Af: 



 ‹ ةعفنملا ثودح بسح ىلع ةعاسف ةعاس دقعنتو

 . ديعس ابآ كردي مل ميهاربإ : «هماكحأ » يف حلا دبع لاقو

 عيکو انثدح :لاقف «ةريره يبأو ‹ يردخلا ىلع ًافوقوم «هفنصم »يف ةبيش يب نبا هاورو

 هملعيلف ًاريجأ رجأتسا نم » : الاق « ديعس يبآو ةريره يبأ نع ميهاربإ نع دامح نع نايفس نع
 هنأ حيحصلا : لاقف ثيدحلا اذه نع ةعرز ابأ تلأس : للعلا باتك يف متاح يبأ نبا لاق « هرجأ

 . فوقوم

 ثيداحأ اهيفو « فوقوم رخآلاو لولعم امهدحأ نيثيدحلا نيذه الإ ركذي مل فنصملا مث

 : ةحیحص

 . ًافنآ هانركذ دقو « يراخبلا هجرخأ يذلا ةريره يبأ ثيدح :اهنم

 الإ يبن هللا ثعب ام » : لاق لب يبنلا نع ةريره يبأ نع يراخبلا هجرخأ : رخآ اهنمو
 . اةكم لهأل طيرارق ىلع اهاعرأ تنك معن » : لاق ؟ هللا وسر اي تنأو هباحصآ لاقف « منغلا ىعر

 هللا لوسر رجأتسا تلاق -اهنع هللا يضر- ةشئاع نع يراخبلا هجرخأ :رخآ اهنمو

 هيلإاعفدف « شيرقرافك نيد ىلع وهو « ًاتيرخ ًايداه« ليدلا نم الجر ركب وبأو يب
 . ثالث حبص امهيتلحارب لاين ثالث دعب روٹ راغ هادعوو «ءامهیتلحار

 ةمرخمو انآ تبلج : لاق سيق نب ديوس نع «هحيحص» يف نابح نبا هجرخأ :رخآ اهنمو
 لاقف ‹ رجألاب نزي نازو هدنعو « ليوارس انمواسف ةي هلل لوسر اناتأف ‹ رجه نمازب يدبعلا
 ۰ . « حجرأو نز » : هَ هللا لوسر هل

 ةعاس دعب ةعاس ةراجإلا دقعنت يأ :ش ( ةعفنملا ثودح بسح ىلع ةعاسف ةعاس دقعنتو ) :م

 ةعاسف ةعاس عقيًاضيأ نيلدبلا يف كلم اف اهيلع ةدوقعم ا يه ام نأل « عفانملا ثودح بسح ىلع

 اقلخ تلعج نيعلاو عفانملا دقعلا لحم اندنعو « ةرجألا وهو اهلدب يف اذكف اهثودح بسح ىلع

 . ملعلا لهأ رثكأو يعفاشلا باحصأ رثكأو دمحأو كلام لاق هبو « دقعلا ةفاضإ قح يف اهنع

 مث « اهيلإ فاضي دقعلاو « ةدوجوملا اهنأل ؛ نيعلا دقعلا لحم : يعفاشلا باحصأ ضعب لاقو

 . دقعلا حيحصت ةرورض ًامكح ةدوج وم اك ةمودعملا نيعلا لعجي ةثالثلا دنع

 : لئاسم اذه ىلع ینتبیو

 ناعم دحأب الإ كلمت ال اندنعو « دمحأو ىعفاشلا دنع دقعلا سفنب كلمت ةرجألا :اهنم

 نم نكمتلاب وأ « نويعلا ىف هيلع دوقعملا ءافيتسا وأ « طرش ريغ نم ليجعتلا طرش امآ « ثالث
 . طقف ءافيتسالاب الإ نوكي ال ةرجألا كلمت : كلام لاقو . ءافيتسالا

Yo 



 يف رهظي هلمع مث لوبقلاب باجيإلا طبتريل اهيلإ دقعلا ةفاضإ قح يف ةعضنمل ا ماقم تميقأ رادلاو
 ةرجألاو ةمولعم عفانملا نوكت ىتح حصت الو ةعفنملا دوجو لاح اقاقحتس 2 او اكلمت ةعفنلا قح

 . ةثالثلا دنع دقعلا لطبي مل نيدقاعتملا دحأ تام اذإ : اهنمو

 . ىرخأ راد ىنكسب راد نكس ةراجإ مهدنع زوجي : اهنمو

 . مهدنع دقعلا يقب هقتعأ مثأدبع رجأ اذإ : اهنمو

 داقعنا ناك اذإ لاقي نأ هريدقت ردقم لاؤس نع باوج اذه :ش ( ةعفنملا ماقم تميقأ رادلاو ) :م

 ةعاسلا يف رجأتسللا عوجر حصي نأ بجو ةعفنملا ثودح بسح ىلع ةعاسف ةعاس ةراجإإلا

 . رذع الب عنتي نأ هل سيل ًالثم ًارهش رجأتسا اذإو . اهيف دقعلا دقعني نأ لبق ةيناثلا

 باجيإلا طبتريل اهيلإ دقعلا ةفاضإ قح يف ) :م ةعفنملا ماقم تميقأ رادلا نأ باوجلا ريرقتو

 م هرثأ وهو دقحلا لمع يأ :ش ( رهظي هلمع مث ) :م نيعملا رادقملا يف دقعلل ًامازلإ :ش ( لوبقلاب

 دوجو نيح ىلإ ىخارتي ظفللا مكح نأ دارأ :ش (ةعفنملا دوجو لاح اقاقحتساو اكلمت ةعفنملا قح يف)

 كلملا نإف نيعلا عيب فالخب « ةعفنملا دوجو لاح ًاعم ناتبثيف قاقحتسالاو كلملا ثيح نم ةعفنملا

 . نمثلا دقن نامز ىلإ قاقحتسالا رخأتيو لاحلا يف تبثي عيبلا يف

 . ؟ًاقاقحتسا هلوق ىف ةدئافلا ام : تلق نإف

 يف نكلو «كلملا توبث دعب الإ نوكي ال قاقحتسالا نأل « هركذ كلذلف ةرياغم امهنيب : تلق

 كلملا رخأت ةرورض نمف ةراجإلا يفامأو كلما فالخب « انركذامكرحأتي لا

 . مهفاف قاقحتسالا يخارتب لوقلا نكي ال ءافيتسالا دعب اذهو «قاقحتسالارخأتي

 نأ بجيو « دوقعلا ناكرأ نمامهو دقعاهنأل لوبقلاب باجيإلا طبتري هلوق ركذ اغنإو

 الو ‹ تلبق رخآلا لوقيو « ترجأامهدحأ لوقي نأ وحن يضاملا نع ناربعي نيظفلب انوكي

 لاق ول ىتح ةراعإلا ظفلب دقعنيو « عيبلا يف امك ًالبقتسم رخآلاو ًايضام امهدحأ ناك اذإ دقعني

 هذه عفانم كتبهو لاق ول ىتحو « تحص اذكب رهش لك لاقو « اذكبًارهش رادلا هذه كترعأ

 دقعني : مالسإلا خيش لاقو . ًاضيأ يطاعتلاب دقعنيو اذكب اهعفانم تكلم وأ اذكب ًارهش رادلا

 نعو . دمحأو يعفاشلا لاق هبو ءًازاجم ةعفنملا كيلمتل عيبلا ظفل ةراعتسا زوجيو عيبلا ظفلب

 . هوحنو ءاركلا ظفلب دقعنيو انلوقك عيبلا ظفلب دقعني ال : دمحأ

 عفانملا نوكت ىتح ةراجإلادقع حصي ال يآ :ش ( ةمولعم عفانلا نوكت ىتح حصت الو ) :م

 هيلع هلوق ىلإ هب راشأ :ش ( انیور ام ) :م امهیف فالح ال ناذهو :ش ( ةمولعم ةرجألاو ) :م ةمولعم

 فو



 امو . عيبلا يف نمحم او نمشلا ةلاهجك ةعزانملا ىلإ يضفت هلدب يفو هيلع دوقعملا يف ةلاهجلا نألو

 نمثب ربتعتف ةعفنملا نمث ةرجألا نأل؛ ةراجإلا يف ةرجأ نوكي نأ زاج عيبلا يف انمث نوكي نأ زاج

 ‹ نايعألاك اضيأ ةرجأ حلصي انمث حلصي ال امو عيبملا

 هتلالدبو ةرجألا مالعإ طارتشا ىلع هترابعب لد ثيدحلاف هرج هملعيلف ًاريجأ رجأتسا نم مالسلا

 نألو) :م ىنعملا يف اهكراشت ةعفنم اف ةعزانملا عطقل اهمالعإ طارتشا نأل عفانملا مالعإ طارتشا ىلع

 ةيعرش نأل :ش ( عيبلا يف نمئملاو نمثلا ةلاهجك ةعزانلا ىلإ يضفت هلدب يفو « هيلع دوقعملا يف ةلاهجلا

 . اهيلإ ةيضفم امهيف ةلاهجلاو تاعزانملا عطقل تاضواعلا

 يف ةرجأ نوكي نأ زاج ) :م نوزوملاو ليكم او دوقنلاك :ش ( عيبلا يف ًانمث نوكي نأ زاج امو ) :م

 ركذ يذلااذهو : هحرش يف يدادغبلا رصن وبأ خيشلا لاق يرودقلا ظفل انه ىلإ :ش ( ةراجإلا

 ‹ ةرجأ نوكتو ًانامثأ نوكت ال نايعألا نأ كلذ نيبي هريغ زوجيال هنإو « دحلا هجو ىلع سيل

 سكعني سيلو درطم يرودقلا هركذ ام ينعي : يزارتألا لاقو « بلاغلا وه هنأل كلذ ركذ اغنإو

 . الف الإو ًانيعم ناك اذإ ةرجأ حلصي اغإ ناويحلا مث «ناويحلاك ًايلثم نكي مل ام نايعألاب دارأو

 عيبم وهف دقعلا يف نيعتيام : نمثلاو عيبملا نيب قرفلا يف « هرصتخم ١ يف يخركلا لاقو

 ‹ ةمذلا يف ناك ام نمشلا : ءارفلا لاق . عيبلا ةظفل هيلع عقي نأ الإ« نمث وهف نيعتي ملامو

 ‹ ةمذلا يف تبثي انف « انباحصأ لوصأ ىلع دقعلاب نيعتي ال ًادبأ نامثأ ريناندلاو مهاردلاف

 ةبراقتملا تايددعلاو تانوزوملاو تاليكملاو ءًادبأ هعيبم لاشمألا تاوذ نم تسيل يتلا نايعألاو

 نامثألا لامعتسا تلمعتسا نإف ةئيعم ريغ تناك نإو « ًاضيأ ةعيبم ىهف ةنيعم تناك نإف

 تلمعتسانإو . فصنو ةطنح اذكو اذكب دبعلا اذه كنم تيرتشا لوقي نأ وحن نمث يهف

 دقعلا حصي الف دبعلا اذهب ةطنح اذك كنم تيرتشا لوقي نأ وحن اًملس ناك عيبملا لامعتسا

 خيشلا هركذ اذك « نييعتلاب نيعتت ال اهنأ يف ريناندلاو مهاردلا ةلزنب سولفلاو ملسلا قيرطبالإ

 .« حاضيإلا » يف ينامركلا لضفلا وبأ

 ربتعيف اهنمث ةرجألاو ةعفنملا عيب ةراجإلا نأ :ش ( عيبملا نمشب ربتعتف ةعفنملا نمث ةرجألا نأل.) :م

 لاشمألا تاوذ نم تسيل يتلا :ش ( نايعألاك اضيأ ةرجأ حلصي ًانمث حلصي ال امو ) :م عيبملاب

 نمث ةثالث لوصألا نأ عويبلا يف رم ام ًالصأ ًانمث حصت ال اهنإف ةتوافتملا تايددعلاو تاناويحلاك

 امهنیب ناکامو ‹ لاثمألا تاوذ نم تسيل يتلا نايعألاك ضحم عيبمو « مهاردلاک ضحم

 بوث اراد رجاتسا اذإ امك ةنيعم تناك اذإ ةرجأ حصت اغإ نايعألا مث تانوزوملاو تاليكم اك

 مل ولف « نيبناجلا نابعأ اهيف سيلو عيب ةضياقملا نإف « رظن هيف ليق ًانمث حلصي ال ناك نإو «نيعم

۷ 



 راجئتساك ةدملاب ةمولعم ريصت ةرات عفانملاو ‹ يلام ضوع هنأل هريغ ةيحالص يفني ال ظفللا اذهف

 اذإ ةدملا نأل تناك ةدم يأ « ةمولعم ةدم ىلع دقعلا حصيف ةعارزلل نيضرألاو ىنكسلل رودلا

 : هلوقو ‹ توافتت ال ةعفنملا تناك اذإ امولعم اهيف ةعفنملا ردق ناك ةمولعم تناك

 . لطاب وهو نمث الب ًاعيب تناك ًانمث نيعلا حصي

 لصألا ناك اذإف « نيرظانملا باود نم سيل لاشملا ىلع رظنلا نأب هنع باجي نأ نكيو

 امك عفانملا سنج تفلتخا اذإ ةرجأ حصت اهنإف ةعفنملاب ليشمتلاك رخآ لاشي لشي نأ زاج ًاحيحص

 .ًالصأ ًانمث حلصي الو ةباد بوكرب راد ىنكس رجأتسا اذإ

 اذهو « هرخآ ىلإ« عيبلا يف ًانمث نوكي نأ زاج ام هلوق ىلإ هب راشأ :ش ( ظفللا اذهف ) :م

 ةرجألا نأل يآ :ش ( هنأل ) :م نمملا ريغ يأ :ش ( هريغ ةيحالص يفني ال ) :م يرودقلا ظفل
 لاومأ عفان او نايعألاو لاملا دوجو دمتعيف :ش ( يلام ضوع ) :م ةرجألا ليوأت ىلع ريكذتلاو

 ىنكسب راد ىنكس ةراجإ زوجي اولاق ىتح - هللا مهمحر- ةثالثلا لاق هبو «ةرجأ عقي نأ زاجم

 ماعطب ةراجإلا يروثلا هركو « ةرجأ نوكي نأ زوجيف ًانمث نوكي نأ زوجي ىنكسلا نأل « راد

 وأ ةديج اهنأب اهتفصو اهسنج نايب طرتشي دوقنلا نم تناك نإ ةرجألا مث . ةمذلا يف فوصوم

 ‹« ةفصلاو ردقلا نايب اهيف طرتشي ًابراقتم ًايددع وأ ًانوزوم وأ اليكم تناك نإو «ةئيدر وأ طسو

 امهل ًافالخ - هللا همحر-ةفينح يبأ دنع ةنؤمو لمح هل ناك اذإ ءافيإلا ناكم نايب ىلإ جاتحيو

 ةرجألا تناك اذإ هلك اذه يفو « ملسلا طئارش هيف طرتشي ًابوث وأ اضرع ناك نإو « ةثالثلاو

 تناك نإو « فيرعتلا بابسأ غلب اهنأل ةراشإلاب همالعإفًانيع ناک اذإ الإ زوجي ال ًاناويح

 . لام وه امعألدب ةمذلا يف ناويحلا توبث مدعل ًانيع ناك اذإ الإ زوجي ال ًاناويح ةرجألا

 ىلع دقعلا حصيف ةعارزلل نيضرألاو ىنكسلل رودلا راجئتساك ةدملاب ةمولعم ريصت ةرات عفانملاو ) :م

 باحصألا نأ الإ ملعلا لهأ ةفاك لاق هبو «يرودقلا ظفل اذه :ش ( تناك ةدم يأ ةمولعم ةدم

 حيحصلا وهو ملعلا لهآ رئاس لوقك : امهدحأ « نالوق هل : لاق نم مهنمف « هبهذم يفاوفلتخا

 نم مهنمو « ةنسلا نم رثكأ يف ةجاح الو ةجاحلل زاوجلا نأل ةنس نم رثكأ زوجي ال : يناثلاو .

 اهنم رثكأ ىقت ال نايعألا نأ بلاغلا نأل « نينس ثالث نم رثكأ زوجت ال اهنأ : ثلاث ًالوق لاق

 . رجألاو راعسألا ريغتتو

 ‹« (۲۷ ةيآلا : صصقلا) ( ججح ينامث ينرجأت نأ ىلع :  ىلاعت هلوقل فلاخم اذه : انلق

 ةعفنملا ردق ناك ةمولعم تناك اذإ ةدملا نأل ) :م هخسن ىلع ليلد مقي مل ام انل عرش انلبق نم عرشو

 ةدم ىلإ ةعارزلل ضرألا راجفتسا نع اذهب زرتحا :ش ( توافتت ال ةعفنملا تناك اذإ امولعم اهيف

 لوق يأ :ش (هلوقو) :م .ءيجيام ىلعاهيف عرزيام ىمسي نأ حلصيال ىتح « ةمولعم

۸ 



 ةجاحلا ققحتلو « ةمولعم اهنوكل ترصق وأ ةدملا تلاط ‹« زوجي هنأ ىلإ ةراشإ « تناك ةدم يأ»

 دازام يهو اهكلم رجأتسملا يعدي اليك ةليوطلا ةراجإلا زوجت ال فاقوألا يف نأ الإ « ىسع اهيلإ

 غيص ىلع الجر رجاتسا نمك هسفنب ةمولعم' ريصت ةراتو : لاق « راتخملا وهو نينس ثالث ىلع

 نيب اذإ هنأل اهامس ةفاسم اهبكري وأ امولعم ًارادقم اهيلع لمحيل ةباد رجأتسا وأ « هتطايخ وأ هبوث

 ‹ هردقو غبصلا نولو بوثلا

 يفو :ش (ةمولعم اهنوكل ترصق وأ ةدملا تلاط زوجي هنأ ىلإ ةراشإ تناك ةدم يأ ) :م : يرودقلا

 ىتفأ هب « حصيال ةدملا لبق امهدحأ اهيلإ شيعي ال ًاتقو ةراجإلا ةدم اتقو ولو : «ةريخذلا»

 ‹ ةدبؤم ةراجإلا تناكف ماكحألا قح يف نقيتملاك بلاغلا نأل « يرماعلا مصاع وبأ يضاقلا

 .ةراجإلا لطبي ديبأتلاو

 لبق امهدحأ تومب ةربع الو تيقوتلا ىضتقي هنإف ظفلل ةربعلا نأل زوجي : فاصخلا لاقو

 ال تيقوت هنإف ةنس ةئام ىلإ ةأرما جوز ول امك دجوي ال ىسعو دجوي ىسع كلذ نأل ءةدملا ءاهتنا

 ًارابتعا اًقوقومًاحاكن لعجو ءًابلاغ اهيلإ شيعي ال ةدملا تناك نإو « ةعتم نوكي ىتح دييأت

 نعآأدرجم عقوانهاه ىسعو ةليوطلا ةدملا ىلإ يأ :ش ( ىسع اهيلإ ةجاحلا ققحتلو ):م . ظفلل

 نوبأي ةيبرعلا لهأو « جايتحالا ققحتي ةليوطلا ةدملا ىلإ جايتحالا ىسع هريدقت ربخل او مسالا

 اليك ةليوطلا ةراجإلا زوجت ال ) :م تناك ةدم يأ هلوق نم ءانثتسا :ش ( فاقوألا يف نأ الإ ) :م كلذ

 . ةرجأتسملا نيعلا كلم يأ :ش ( اهكلم رجاتسملا يعدي

 :ش ( راتخملا وهو ننس ثالث ىلع داز ام ) :م فاقوألا يف ةليوطلا ةراجإلا يآ :ش ( يهو ) :م

 زوجي : مهريغ لاقو . خلب خياشم رايتخا وهو نينس ثالث ىلع ديزي ال نأ بهذملا يف راتخملا يأ

 يف اذك ‹ ثيللا وبأ هيقفلا ىتفأ هبو ةلطبي يتح مكاحلا ىلا عفري نكلو . ملعلا لهأ رثكأ لاق هبو

 يلوتمل سيلف طرش اذإ امو « ةنس نم رثكأ رجؤي ال نأ فقاولا طرتشي مل اذإ اذه ٠. ةمتتلا»

 مكحي ىتح مكاحلا ىلإ عفري كلذ يضتقت فقولا ةحلصم تناك نإف « كلذ ىلع ديزي نأ فقولا

 ىلع ةليوطلا ةراجإلا زوجي : انخياشم ضعب لاق « فاصخلا لبح» حرش يفو . اهزاوجب

 لوألا دقعلا نوكيف كلذك كصلا يف بتكيف ةنس ىلع دقع لك ةقرفتم ًادوقع اودقعي نأ فاقوألا

 ۰ . فاضم هنأل مزال ريغ يناثلاو « ًامزال

 يأ :ش ( هسفنب ةمولعم ) :م عفانملا يأ :ش ( ريصت ةراتو ):م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 رادقم اهيلع لمحيل ةباد رجأتسا وأ هتطايخ وأ هبوث غیص ىلع الجر رجاتسا نمک) :م دقعلا سفنب

 هنأل ريرح وأ فوص وأ ناتك وأ نطق هنأب :ش ( بولا نيب اذإ هنأل اهامس ةفاسم اهبكري وأ ًامولعم

 :ش (هردقو ) :م امهوحنو رفصأ وأ رمحأ هنأب :ش ( غبصلا نولو ) :م ةطايخلاو غبصلا يف فراعتم

 ف



 لاقي ابرو . دقعلا حصف ةمولعم ةعفنلا تراص ةفاسملاو هسنجو لومحملا ردقلاو ةطايخلا سنجو

 امولعم لمعلا نوكي نأ دب الو ‹ طايئلاو راصقلا راجنتساك لمعلا ىلع ادقع نوكت دق ةراجإلا

 دحاولا ريجأ يف امك ةعفنملا ىلع ادقع نوكي دقو . كرتشملا ريجألا يف كلذو

 وأ ةيسراف اهنأب :ش ( ةطايخلا سنجو ) :م نيترم وأ ةرم غبصلا بح يف هيقلي نأب غبصلا ردق يأ

 هنأب لومحملا سنج يأ :ش ( هسنجو ) :م ناراطنق هنأب ةبادلا ىلع :ش ( لومحملا ردقلاو ) :م ةيمور

 (دقعلا حصف ةمولعم ةعفنملا تراص ) :م ناموي وأ موي هنأب :ش ( ةفاسملاو ) :م فلع وأ ريعش وأ ةطنح

 . عازنلا ىلإ ةيضفملا ةلاهجلا عافترال :ش

 يف ركذ هنإف ديز وبأ يضاقلا مهنم خياشملا ضعب جيرخت ىلإ ةراشإ :ش ( لاقي ابرو ) :م

 ىمسملا لمعلا عيبو اهوحنو رادلا ةراجإ وهو هسنجب ةعفنم عيب ناعون ةراجإللا نأ « رارسألا»

 ةطايخلاك ضحم لمع عيب : ةثالث عاونأ هنإو ‹ تقولا ركذ ريغ نم زوجي هنإو « مولعملا
 يف ةعانص بلط وهو عانصتسالاو غابصلا غبصب ةعانصلاك لاملا نيع عم لمع عيبو .اهوحنو

 . كلذ ضعب ىلإ راشأ دقو « نيعلا

 «لامعألا ىلع ةراجإو « عفانملا ىلع ةراجإ « ناعون ةراجإلا : « ةفحتلا » بحاص لاقو

 . ماكحأو طورش عون لكلو

 ‹« ةمدخلاديبعو عانصلاو تيناوحلاو لزانملاو رودلا ةراجإكف عفانملا ىلع ةراجإلا امأ

 هلك كلذ يف دقعلاو لامعتسالل ينارألاو ءرسبلا يلحو بايفلاو « لمحلاو بوكرلل باودلاو

 مويب ةمولعم ةدملاو ةمولعم ةرجألاو « ةمولعم ةرجأتسملا نيعلا نوكت نأ هزاوج طرشو . زئاج

 اه كلذكف « عيبلا يف طرش نمثلاو « عيبملا مالعإو عيبلاك ةضواعم دقع هنأل ةنسوأ رهش وأ

 ةراجإلا هيلع دقع يذلا نيعلاو ةدملاب اهمالعإ نم دب الف عفانملا وه انه اه هيلع دوقعملا نأ الإ .انه

 . هعفانم ىلع

 هيلع طرتشي نم رئاسو غابصلاو راصقلاو فاكسإلا راجشتساكف لامعألا ىلع ةراجإلا امأو

 ‹ باتكلا يف ةروكذم اذه ماكحأو « هوحنو عضوم نم ءايشألا لمح نم لامعألا رئاس يف لمعلا

 نوكي نأ دب الو ‹ طايخلاو راصقلا راجنتساك لمعلا ىلع ًادقع نوكت دق ةراجإلا ) :م هلوقب هيلإ راشأ

 يف ):م هنودب وأ ءاشنلا عم ةراصقلاو ةيمورلاو ةيسرافلا ةطايخلاك :ش ( كلذو امولعم لمعلا

 (ةعفنملا ىلع ًادقع نوكي دقو ) :م كرتشملا ريجألا يف لمعلا ىلع دقعلا نوك يأ :ش ( كرتشملا ريجألا

 . ةفاضإلاب :ش ( دحاولا ريجأ يف امك ) :م لمعلل ًارهش وأ ًاموي لجرلا راجئتساك :ش

 دحاولا ريجأ : «برغملا» يف ركذ هنأل < حصأ لوألاو دحاولا ريجألاب خسنلا ضعب يفو

 ولو صاخلا ريجألا هانعم يفو « كرتشملا ريجأ فالخب دحاولا رجأتسملا ريجأ يأ ةفاضإلا ىلع
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 ًالجر رجاأتسا نمك ةراشإلاو نييعتلاب ةمولعم ةعفنملا ريصت ةراتو : لاق « تقولا نايب نم دب الو

 تناك هيلإ لمحي يذلا عضوملاو هلقني ام هارأ اذإ هنأل ‹ مولعم عضوم ىلإ ماعطلا اذه هل لقنيل

 . دقعلا حصيف ةمولعم ةعفنما

 . ةدملا يآ :ش ( تقولا نايب نم دب الو ) :م دحاو يأ دحو لجر لاقي هنأل « حص ءاحلا كرح

 ‹ نييعتلاب ةمولعم ) :م عفانملا يأ :ش ( ةعفنملا ريصت ةراتو ):م :يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 لجرلا نأل يأ :ش ( هنأل مولعم عضوم ىلإ ماعطلا اذه هل لقنيل الجر رجاتسا نمك ةراشإلاو

 نودب :ش ( دقعلا حصيف ةمولعم ةعفنملا تناك هيلإ لمحي يذلا عضوملاو هلقني ام هارأ اذإ) :م رجأتسملا

 . باوصلاب ملعأ هللاو «ةدملا ركذ
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 قحتسي یتم رجالا باب
 : ةثالث يناعم ىدحإب قحتستو دقعلاب بج ال ةرجألا : لاق

 ( قحتسي ىتم رجألا باب ) :م

 هل بوب ولو اهبوجو تقو نايب ىلإ جاتحا ةرجألا مالعإ ىلع ةفوقوم ةراجإلا تناك امل :ش

 . ًاباب

 سفنب يأ :ش (دقعلاب بجت ال ةرجألا) :م : -هللا همحر- يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 لاقو . دقعلا سفنب تبثف بوجولا سفن امأ . ءادألا بوجو دار : ةعيرشلا جات لاق «دقعلا

 اذه ةيانعلا بحاص لاقو « دقعلا درجمب اهؤادأو اهميلست بجي ال هانعم « بجت ال : ىقانغسلا

 درجمب يرتشملا هكليب هنإف ‹ عيبملاك كلمتلا يفن مزلتسي ال ميلستلا بوجو يفن نأل « حضاوب سيل

 -ًادمحم نأل كلي ال هانعم لاقي نأ باوصلاو . نمثلا ضبقي ملام هميلست بجيالو « دقعلا

 . اهؤافيإ بجي مل كلي مل امو كلمت ال ةرجألا نأ عماجلا يف ركذ -هللا همحر

 ةدارإو معألا ركذو . هنم معأ ناك كيلمتلا يفن بوجولا يفن مزلتسي مل اذإف : تلق نإف

 . ًالصأ هيلع معألا ةلالد مدعل زاجمب سيل صخألا

 بوجولا يفنو ةمذلا يف تبث ام ةرجألا نوكي نأ وهو بلاغلا جرخم مالكلا جرخآ : تلق

 اذه ىلع لدي كلي ىنعمب قحتسي هلوق ناك اذه ىلعو « ةلاحم ال كيلمتلا يفن مزلتسي وهو اهيف

 «ًادحتم فالخلا لحم نكي مل الإو دقعلا سفنب كلي : -هللا همحر- يعفاشلا لاقو هلوق هلك

 . یھتنا

 اهؤافيإ بجي الو دقعلا سفنب كلمت ال ةرجألا نأ ملعي نأ بجي « ةريخذلا » يف ركذ : تلق

 يف دمحم ركذ اذكه « ًانيد وأ ًانيع تناك ءاوس اهليجعت طرتشي مل اذإ ةعفنملا ءافيتسا دعب الإ

 سفنب كلمت ًانيد تناك نإو دقعلا سفنب كلت ال ًانيع تناك نإ تاراجإلا ىف ركذو «عماجلا»

 . لجؤملا نيدلا ةلزنمب نوكيو دقعلا

 تاراجإلا يف هركذ ام مهضعب لاقو . عماجلا يف هركذ ام حيحصلا نأ ىلع خياشملا ةماعف

 ةاواسملا بجويف ةضواعم دقع ةراجإلا نأل ‹ حصألا وهو ىرخأ « عماجلا » يف هركذ امو لوأ هلوق

 لوزت ةعفنملا ءافيتسا لبق بجي اهءافيإ نأ انلق ولف . طرشلاب ريغي ملام نكمأ ام نيلدبلا نيب

 . كلام لاق هبو « ةاواسملا

 نوكي نأ ههجوف ةثالث ناعم دحأب خسنلا ضعب يفو :ش ( ةثالث يناعم ىدحإب قحتستو ) :م

 للعلا لامعتسا نع نوفكي ءاهقفلا نكلو « للعلا يناعملا نم دارملا نأل « للعلا ليوأت ىلع
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 - يعفاشلا لاقو . هيلع دوقعملا ءافيتساب وأ « طرش ريغ نم ليجعتلاب وأ « ليجعتلا طرشب امإ
 حيحصت ةرورض ًامكح ةدوجوم تراص ةمودعملا عفانملا نأل دقعلا سفنب كلمت : -هللا همحر

 ثودح بسح ىلع ًائيشف ًائيش دقعني دقعلا نأ انلو « لدبلا نم هلباقي اميف مكحلا تبثيف « دقعلا
 نمف « ةاواسملا اهتيضق نمو ةضواعم دقعلاو « انيب ام ىلع عفانم

 دارملا ذإ ناعم دحأب فلسلا نم عومسللا : ةعيرشلا جات لاقو . ةفسالفلا تاحالطصا نم اهنوكل

 يفو :ش ( هيلع دوقعملا ءافيتساب وأ طرش ريغ نم ليجعتلاب وأ ليجعتلا طرشب امإ ) :م للعلا يناعملا نم
 . ءافيتسالا نم نكمتلاب وأ نويعلا

 ةعفنم هيف نيدقاعتملا دحألو دقعلا ىضتقم فلاخي هنأل « ادساف اطرش ليجعتلا طرش : ليق

 . دقعلا دسفيف

 الإ ‹ هبيقع دقعلا توبث يضتقي دقعلاو « دقعلا تايضتقم نم ةرجألا بوجو نأب : بيجا

 تہثي الو « رايخلابو هبيقع مكحلا توبث يضتقي عيبلاك عناملا لاز دقو عامل طقس ليجعتلا نأ

 . انه اذك قباسلا دقعلا ىلإ ًافاضم تبث تبث اذإف عناملا

 . طرش نيلدبلا نيب ةاواسملاو ¢ طرش ريغ نم لیجعتلاب قحتسي فيك : تلق نف

 يف هلمع لمع ام هنأ الإ « دقعلا وه هببس نأل « بوجولا ببس داقعنا دعب لجع هنأل : تلق

 ةاواسملا يف هقح نالطبب يضر دقف لجع اذإف « ةاراسملا ققحتل لاحلل ةرجألا يف كلملا باجيإ

 لبق عيبملا ملس اذإ عئابلاك لجؤملا نيدلا ليجعتو « لوحلا نالوح لبق ةاكزلا ليجعتك حصف

 . بوجولا ببس دعي هنأل « حصي هنإف « نمثلا ءافيتسا
 ًامكح ةدوجوم تراص ةمودعملا عفانملا نأل « دقعلا سفنب كلمت : -هللا همحر- يعفاشلا لاقو ) :م

 ًانيد ناك هدوجوم لعجي مل ولو ةلجؤم ةرجأب ةراجإلا ةحص اذهو :ش ( دقعلا حيحصت ةرورض

 ىضتقملا دوجول دقعلاب مكحلا توبث بجو ةدوجوم تناك اذإو ‹ ةلاحمال مارحوهو نیدب

 ءافيتسا لبق ةرجألا نع ءاربإلا حص اذهلو :ش ( لدبلا نم هلباقي امیف محلا تبثیف ) :م مناملا ءافتناو

 . دمحأ لاق هبو « عامجإلاب هب ناهترالا حصو عامجإلاب ةعفنملا

 . كلملا ةدافإ ىلإ دقعلا ةحص نم ىدعتي الف اهعضوم ىدعتي ال ةرورضلاب تباثلا : ليق نإف

 . دقعلا دنع دوجولا مزاول نم كلم ا ةدافإو همزاول عبتي تبث اذإ يرورضلا نأ : باوجل اف

 اذه لو يف ينعي :ش ( انيب ام ىلع عفانملا ثودح بسح ىلع ًائيشف ائيش دقعني دقعلا نأ انلو ) :م

 يأ :ش ( اهتيضق نمو ) :م فالح الب ةضواعم ةراجإلا دقع يأ :ش ( ةضواعم دقعلاو ) :م باتكلا

 نمف ) :م نيلدبلا نيب ةاواسملا ةضواعملا دقع مكح نم يأ :ش (ةاواسملا ) :م ةضواعملا ةيضق نم
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 يف كلملا تبثي ثب ةعفنملا ىفوتسا اذإو ‹ رخآلا لدبلا يف يخارتلا ةعفنملا بناج يف يخارتلا ةرورض

 هل اقح تبثت ت ةواسلا نال ءطرش ريخ نم لجع وآ ليجمتا طرشاذإ | اذكو ء ةيوستلا ققحتل رجألا

 . ةاواسملل ًاقيقحت ءاربإلا وهو :ش ( رخآلا لدبلا يف يخارتلا ةعفنملا بناج يف يخارتلا ةرورض

 ( لجع وأ ليجعتلا طرش اذإ اذكو ‹ ةيوستلا ققحتل رجألا يف كلملا تبثي ثي ةعفنملا ىفوتسا اذإو ) :م

 رجأتسملا يأ :ش ( هلطبأ دقو هل اقح تبشت دت ةاواسملا نأل ‹ طرش ريغ نم ) :م ةرجألا يأ : :ش

 ال هنأ ىه هتدئاف نأ فالخلا ةقيرط ىف نيدلاو ىلع ركذ دق فالخلا اذه ةدئاف ام : تلق نإف

 هيلع قتعي ال هبيرق وهو ًادبع ةرجألا تناك ولو . لاحلا يف اهميلستب ةبلاطملا ةيالو رجؤمل تبثي
 . لاحلا يف هيلع قتعيو لاحلا يف ةبلاطملا ةيالو هدنعو « لاحلا يف

 سيل كلذ نأ «مارح وهو نيدب ًانيد ناك هدوجوم لعجي مل ولو»: هلوق نع : باوجلاو

 ملف ةعفنملا ماقم نيعلا تميقأ هنأ ىلع كلذك تسيل عفانملاو ةمذلا يف نوكي ام نيدلا نأل ءنيدب

 مودعملا لعجامأو . ببسملا ماقم ببسلا ةماقإ هنوكل عباتي عئاش قيرط اذهو « نيدب ًانيد نكي

 . كلذك دهعي ملفادوجوم

 نكمتلا نأ نابابلا ناذه ركذ :ش ( اهنكسي مل نإو « رجألا هيلع رادلا رجاتسملا ضبق اذإو ) :م

 « ةعبرآ ناعم دحأب لوقي نأ بجاولا ناك اذه ىلعف لاقي ال « ءافيتسالا ماقم موقي ءافيتسالا نم

 ًامسق نوكي ال ماستقالا نأ لديو « ًانايحأ هماقم موقي هنم نكمتلاب وأ هيلع دوقعملا ءافيتساب وأ

 وه لب لدب ءافيتسالا نم نكمتلا نأ ملسن ال انأل . رظن هيفو ةيانعلا بحاص هلاق اذك « هتاذب

 سيل اهنكسي مل نإو ةرجألا هيلعف : فنصملا لوق مث . ًاعبار ضعبلا هدع كلذلف « هتاذب مسق

 . ملعلا لهأ رثكأ لاق هبو « ديقم لب هقالطإ ىلع

 بجي ال ىواتفلا ةمتت يف لاقام ىلإ ىرت الأ « ةحيحص ةراجإلا نوكت نأ : يناثلا

 فالخب <« ءافيتسالا ةقيقحب بجت امنإو « ةعفنملا ءافيتسا نم نكمتلاب ةدسافلا ةراجإللا ىف ةرجألا

 .ةدسافلا ةراجإللا يف مث « ةعفنم ا ءافيتسا نم نكمتلاب اهيف بجت ةرجألا نإف « ةحيحصلا ةراجإلا

 ملاذإ امأ . رجألا ةهج نم رجأتسملا ىلإ ميلستلا دجو اذإ ءافيتسالا ةقيقحب ةرجألا بجت اغنإو

 عماجلا »حورش نع هلقنو . ةعفنملا ىفوتسا نإو رجألا بجي ال رجألا ةهج نم هيلإ ميلستلا دجوي
 . «ريبكلا

 نوكي نأ بجي رجأتسملا نم نكمتلا نإ «عطقألا» حرشو« ةريخذلا» يف هركذ ام : ثلاثلاو

 اهكسمأف رجؤملا اهملسف ةفوكلا ىلإ ةباد رجأتسا اذإ ىتح « هقح يف دقعلا عقو يذلا ناكملا يف
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 نإف ‹ هب تبثي عافتنالا نم نكمتلا ذإ هماقم لحما ميلست انمقأف « روصتني ال ةعفنملا نيع ميلست نأل

 نم نكمتلل ةعفنملا ميلست ماقم ميقآ امنإ لحما ميلست نأل ‹ ةرجألا تطقس هدي نم بصاغ اهبصغ

 رجألا طقسف دقعلا خسفناو ميلستلا تاف نكمتلا تاف اذإف « عافتنالا

 ةفوكلا ىلإ هعم اهقاس نإو . رجأ الف ةفوكلا ىلإ ريسملا هنكيي ةدم تضم ىتح دادغبب رجأتسلا

 ‹ نيهجولا يف رجألا بجي -هللا امهمحر- دمحأو يعفاشلا لاقو . رجألا بجو بكري ملو

 . هرايتخاب هدي تحت تخلب عفانملا نأل

 نوكي نأ يغبنيو « لدبلا قحتسي ال اهريغ يف ميلستلاب ناك ةفاسملا ىلع عقو دقعلا : انلق

 دعب اهيلإ بهذو مويلا اذه يف ةفوكلا ىلإ ةباد رجأتسا ول هنإف « ةدملا نم ءافيتسالا نم نكمتلا

 ىشم لب « اهبكري ملف ةكم ىلإ ةباد رجأتسا نإو « رجألا بجي ال بكري ملو ةبادلاب مويلا يضم
 بوكرلا ىلع ردقي مل ثيحب ةبادلا يف ةلعل تناك نإو « رجألا هيلعف ةبادلا يف رذع ريغب ناك نإف

 . هيلع رجأ ال

 نونس هيلع یضم یتح هسېلی ملو هتیب يف هعضوف قنادب موی لک هسبلیل ًابوث رجأتسا ولو
 اذإف «سبللا نكمتل قرخني ال هسبل ناك ول هنأ ملعي يذلا تقولا يف ماد ام قناد موي لكل هيلعف

 . هب ًأعفتنم هلعج رذعتل رجألا هنع طقس قرخني هسبلي ناك ول هنأ ملعي تقو ىضم

 اهسفن بوث تسبلو سبلت ملو جوزلا نم ةوسكلا تذحآ اذإ ةأرملاب اذهل رظن لزاونلا يفو

 . الف الإو ىرخأ ةوسكب ةبلاطملا ةيالو اهل ناك قرخني ًاداتعم ًاسبل هتسبل ول تقو ىضم اذإ

 رجألا عاتب الوغشم ناك « ًاتيب الإ ةغراف اهملسو اراد رجأ اذإ : « ىواتفلا ةصالخ» يفو

 . تيبلا ةصحب رجألا نع عفر رادلا نم اهنم ًاتيب عزتنا مث رادلا عيمج هيلإ ملس وأ

 لاح نإف «فرعلاو لاحلا ةلالد ىلع ًادامتعا راصتخالل دويقلا هذه نع فنصملا توكسو
 ًاغراف هيلع دقع ام ميلست هيلع بجي دقاعلا نأ ىلعو « حيحصلا دقعلا رشابي نأ ىلع ةلاد ملسللا

 ناكف « ناكملاو دقعلا ةدم يف هيلع دوقعملا ميلست يف شاف فرعلاو « هب عافتنالا نم عني امع

 ًادامتعا كلذ نع رصتقاف عافتنالا نع ناعني ام بصغلاو هاركإلا نأ ىلعو « ةداعًامولعم

 .امهيلع

 (هب تبثي عافتنالا نم نكمتلا ذإ ‹ هماقم لحملا ميلست انمقأف روصتي ال ةعفنملا نيع ميلست نأل ) :م

 ‹ ةرجألا تطقس هدي نم بصاغ ) :م ةرجأتسملا نيعلا يأ :ش ( اهبصغ نإف ) :م لحملا ميلستب يأ :ش

 ميلستلا تاف نكمتلا تاف اذإف ‹ عافتنالا نم نكمتلل ةعفنملا ميلست ماقم ميقأ امنإ لحملا ميلست نأل

 طقسف ) :م نكلو ةراجإلا خسفنتل ال ىواتفلا يف ناخ يضاق لضفلا ركذو :ش ( دقعلا خسفناو

 . خسفلا قح هل نكلو « يعفاشلا لاق هبو « بصاغلا دي يف تماد ام :ش (رجألا

Yo 



 اراد رجاتسا نمو . اهضعب يف خاسفنالا ذإ هردقب رجألا طقس ةدملا ضعب يف بصغلا دجو نإو

 قاقحتسالا تقو نيبي نأ الإ ‹ ةدوصقم ةعفنم ىفوتسا هنأل موي لك رجاب هبلاطي نأ رجؤمللف
 ةكم ىلإ اريعب رجاتسا نمو . انيب ال يضارألا ةراجإ كلذكو « ليجأتلا ةلزنمب هنأل؛ دقمعلاب

 ‹ دوصقم ةلحرم لك ريس نأل ‹ ةلحرم لك ةرجاب هبلاطي نأ لامجللف

 ردقب يأ :ش ( اهضعب يف خاسفنالا ذإ هردقب رجألا طقس ةدملا ضعب يف بصغلا دجو نإو ) :م
 . فالح هيف سيلو بصغلا هيف بجو يتلا ةدملا

 رجأتسا نم يأ « رجألا ةبلاطم قاقحتسا تقو نايبلا اذه ركذ :ش ( اراد رجأتسا نمو ) :م

 لاق :ش ( ةدوصقم ةعفنم ىفوتسا هنأل موي لك رجاأب هبلاطي نأ رجؤمللف ) :م ةمولعم ةدم اراد

 ‹ لعاف ال لعفأ وه رادلا رجأ انلوق نأل رجؤمللف لاقي نأ باوصلا يف : -هللا همحر -يقانغسلا

 . رجاؤملا ال رجؤملا هنم لعافلا مساو

 دقو رجاو نم لعاف وه اغنإو « رجأ نم لعافب سيل رجاؤملا نأ ىضم اميف تنيب دق : تلق
 نولوقي لعافلا هنم اوذخأ اذإ ةرورضلابف ‹ رجآ عضوم رجاو نولوقي مهنإف ماوعلا ةغل هنآ تنيب

 . مهفاف ‹ رجاؤم مهلوق يف ال رجاو مهلوق يف طناف رجاؤم
 ةئام تناك ولو ةراجإلا ةدم يضم دعب الإ هبلاطي ال : رفز لاقو : « عطقألا » حرش يف لاقو

 هبلاطي الف ًاملسم رصي مل هيلع دوقعملا عيمج نأل « لوألا -هللا همحر- ةفينح يبأ لوق وهو ةنس

 ينيطعت نأ ىلع ًائيش اذكب رادلا اذه كترجأ لوقي نأ لشم قاقحتسالا نيب اذإ ام فالخب « هلدبب

 . نيرهش دعب رجألا

 سايقلا ناكف نيدقاعتملا نيب ةلداعملل ًاقيقحت هلدب بجيف هيلع دوقعملا ضعب ىفوتسا هنأ انلو

 اوبجوأف اونسحتسا مهنأ الإ « هكلهتساو عيبملا ضعب ضبق ول امك « ًالاحف لاح ةرجألا بجت نأ

 . ًاريسيت امويف ًاموي ةرجألا

 :ش ( ليجأقلا ةلزنمب هنأل « دقعلاب قاقحتسالا تقو ) :م رجأتسملا يأ :ش ( نيبي نأ الإ ) :م

 اذإ ينعي :ش ( يضارألا ةراجإ كلذكو ) :م لجألا ءاهتنا ىلإ ةبلاطملا قاقحتسا طقسي ليجأتلاو

 تقو نيب اذإ الإ ‹ ةدوصقم ةعفنم هنأل موي لك ةرجأب رجأتسملا بلاطي نأ هل ضرألا رجأ

 هنال هلوق وهو :ش ( انيب امم ) :م ليجأتلا ةلزنمب هنأل تقولا كلذ يف الإ هبلاطي الف قاقحتسالا

 . هرخآ ىلإ . . . ةدوصقم ةعفنم

 ةلحرم لك ريس نأل ةلحرم لك ةرجأب هبلاطي نأ لامجللف ةكم ىلإ ًاريعب ر جاتسا نمو ) :م

 -ةفينح يبأ لوق امآو . حاضيإلاو طوسبملا يف هركذ يخركلا لوق اذه : يكاكلا لاق :ش (دوصقم
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 رقسلا ءاهتناو ةدملا ءاضقنا دعب الإ رجألا بجي ال ألوأ : لوقي- هللا همحر - ةفينح وبأ ناكو

 ‹«فورعم ءيش رجألا نم هلأريسم راس ام لك لاق لب « ريدقتب ردقي مل هيلإ عوجرملا -هللا همحر

 . هللا همحر- دمحمو فسوي يبأ لوق وهو « كلذب هذخأي نأ هلف

 يف صن يخركلا نأل ءادج بيع ىخركلا ىلإ يرودقلا هركذ ام ةبسن : يزارتألا لاقو

 ٠ ۰ . هيف لاق هنأ ىرت الأ .« ريخألا -هللا همحر- ةفينح يبأ لوق هنأ « هرصتخم»

 يف كلذكو « ةراجإلا ةدم نم يضيي موي لك ةرجأب هبلاطي تقو هل اميف ةفينح وبأ لاقو
 . هئازجأ نم ءزج ليصحت نكي اميف اهنم عطق ام ردق ىلع ةفاسملا

 ىلإ يرتكي يذلا يف - هللا همحر- ةفينح ىبأ نع : -هللا همحر- فسوي وب لاقو

 - دمحم لوقًاضيأ وهو رخآلا ةفينح يبأ لوق وهو « مويب ًاموي ةرجألاب هبلاطي نآ لاحلل ةكم
 . هللا همحر

 سيلف مولعم رجأب رهش اهنم ائيش لجرلا رجأتسا اذإ : لزانملاو رودلا يف فسوي وبأ لاقو

 ةعامس نبا هنع كلذ ىور « كلذ لثم بلاطي نأ هل سيلو رهش ىضم اذإ الإ ةرجألا ذحأي نأ هل

 رجألا ذحأي ال هنأ ةكم ىلإ البإ رجأتسا يذلا يف هنع ىورو . دعجلا نب يلعو ديلولا نب رشبو

 . ةديعبلا ةقشلا يف كلذ رسختسا لاقو فصلا وأ ثلثلا ريسي ىتح هنم

 نأ هل سيلف مهرد ةئامب ةنس لكو مهارد ةرشعب رهش لك اراد لجرلا رجأتسا اذإ : رفز لاقو

 نف . ةنس هلوق يف ةنس يضمت ىتحو ‹ رهش لك هلوق يفرهش يضي ىتح ائيش رجألا نم ذخأي
 ‹ ةدملا يضمت ىتح كلذ نم ءيشب بلاطي نأ هل نكي مل مهرد فلأب ةنس رشع انثا رجأتسا

 لوق اذهو « ءيجيو بهذي ىتح رجألاب بلاطي ال هنأ ًايئاجو ًابهاذ ةكم ىلإ ركملا يف لاق كلذكو
 -هللا همحر- دمحم هاور -هللا همحر- فسوي يبأ لوق وهو « لوألا -هللا همحر- ةفينح يبآ

 . لوصألا يف

 ‹ ةئامو نينامثو ىدحإ ةنس ناضمر يف لاق هنأل ريخألا هلوق يدنع وهف لصألا يف امأو

 . یهتنا ‹ روھشمب سیل هتوم لبق اذهو

 ةكم ىلإ البإ رجأتسا اذإ : -هللا همحر - ةفينح وبأ لاق : يرودقلل « بيرقتلا » يفو

 ةلحرم راس املك لاقو ةفينح وبأ عجر مث رفز لوق وهو «عجري ىتح ةرجألا ميلست همزلي مل
 . -هللا همحر- رفز باب يف « فلتخملا » يف هركذ اذكو « امهلوق وهو « هردقب هبلاط

 ‹ رفسلا ءاهتناو ةدملا ءاضقنا دعب الإ رجألا بجي ال الوأ لوقي -هللا همحر- ةفينح وبأ ناكو ) :م
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 اهئازجأ ىلع رجألا عزوتي الف ةدملا يف عفانملا ةلمج هيلع دوقعملا نأل -هللا همحر- رفز لوق وهو

 ةعاس رجألا قاقحتسا سايقلا نأ هيلإ عوجرملا لوقلا هجوو . لمعلا هيلع دوقعملا ناك اذإ امك

 هب ررضىتيف هريغل غرفتي ال نأ ىلإ يضفت ةعاس لك يف ةبلاطملا نأ الإ « ةاواسملا ققحتل ةعاسف

 نأل ‹ لمعلا نم غرفتي ىتح ةرجألاب بلاطي نأ طايخلاو راصقلل سيلو : لاق . انركذ امب انردقف
 ال رجاتسملا تيب يف لمع اذإ اذكو « هب رجألا بجوتسي الف هب عفتنم زيغ ضعبلا يف لمعلا

 غارفلا لبق رجألا بجوتسي

 امك اهئازجأ ىلع رجألا عزوتي الف ةدملا يف عفانملا ةلمج هيلع دوقعملا نأل « -هللا همحر- رفز لوق وهو

 . غارفلا لبق رجألا قحتسي ال طايخلا نإف « ةطايخلاك :ش ( لمعلا هيلع دوقعملا ناك اذإ

 رجأ نأ روهشملا فالخ وهو « عفانملا ينعي اهئازجأ ىلع رجألا عزوتي الف لاق : ليق نإف

 ماسقنا طرش نأل ‹ دسافوهو لمعلا ىلع عفانملا لاقو « ضوعملا ءازجأ ىلع مسقني ضوعلا

 همزليف اهضعب رجأتسملا ىفوتسا دق عفانملا يف هنأل « فتنم وهو عرفلاو لصألا نيب ةلثامملا

 . ايش طايخلا نم ملستي مل هنأل « لمعلا كلذك الو « ردقب ضوعلا

 انإو هيف مالكلا سيلو ًابوجو ضوعملا ءازجأ ىلع مسقني ضوعلا ءازجأ نأ : باوجلاف

 ةحص مزتلي مل فنصملا نأ ىلع « ًاريدقت اميلس كلذ ناك بوثلاب لصتا ال طايخلا لمع نأ الإ

 . هجو هنع عوجرلل نكي مل ةتبلا ًاحيحص ناك ول هنإف « هنع عوجرملا لوقلا ليلد

 ققحتل ةعاسف ةعاس رجألا قاقحتسا ) :م يضتقي :ش ( سايقلا نأ هيلإ عوجرملا لوقلا هجوو ) :م

 كرت هجو نايبل ءانثتسالا اذه :ش ( ةعاس لك يف ةبلاطملا نأ الإ ) :م نيلدبلا نيب :ش ( ةاواسملا

 :ش ( هب ررضتيف هريغل غرفتي ال نأ ىلإ يضفت ) :م ةوطخ ولو ًائيش راس املك ةبلاطملا نأ وهو سايقلا

 رجؤملا ةهج نم رمأب عافتنالا نم نكمتي مل رجأتسملا نإف « اهمدع ىلإ يضقت ذعنيح ةبلاطملا لب

 م فتنم وهف همدع ىلإ هدوجو ىضفأ امو . ةبلاطملا عنتميف ‹ رجؤملا ةهج نم عافتنالا عنتميف

 . ًاناسحتسا ريعبلا يف ةلحرملاو رادلا يف مويلا نم :ش ( انركذ امب انردقف)

 نم غرفتي ىتح ةرجألاب بلاطي نأ طايخلاو راصقلل سيلو ):م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ىلإ ريشي اذهو :ش ( هب رجألا بجوتسي الف هب عفتنم ريغ ضعبلا يف لمعلا نأل ) :م هلك :ش ( لمعلا

 يأ :ش ( لمع اذإ اذكو ) :م هب عفتنم هنأل هترجأ بلطي نأ زاج امهدحأ عزفف نيبوث ناك اذإ هنأ

 (ةريخذلا»و « طوسبملا نع بتكلا تاياور ةماعل فلاخم عقو اذه : يقانغسلا لاق :ش

 دئاوفلا و يشاترمتلاو ناخ يضاقو مالسإلا رخفل « ريغصلا عماجلا» حرشو « ينغملا»و
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 زبخيل ازابخ رجاتسا نمو : لاق . مزال هيف طرشلا نأ رم ال ليجعتلا طرتشي نأ الإ : لاق « انيب امل

 لمعلا مات نأل ‹ رونتلا نم زبخلا جرخي ىتح رجألا قحتسي مل مهردب قيقد نم ًازيفق هتيب يف
 هجرخأ نإف .ميلستلا لبق كالهلل هل رجآ الف جارخإلا لبق هدي نم طقس وأ قرتحا ولف جارخإلاب

 مل هنال ‹ هيلع نامض الو هتیب يف عضولاب املسم راص هنأل ‹ رجألا هلف هلعف ريغ نم قرتحا مث
 اذهو : -هنع هللا يضر- لاق . ةيانجلا هنم دجوت

 قرس ول ىتح « هلمع ردقب رجألا قحتسي ةسي رجأتسملا تيب يف لماعلا نأ اهيف ركذ هنآ امل «ةيريهظلا

 غارفلاب بوثلا بحاص ىلإ ًاملسم ريصي لمعلا نم ءزج لك نأل هلمع ردقب رجألا هلف بوثلا

 يف ركذ امك هركذ هنإف مكحلا اذه يف ينامركلا لضفلا ابأ ديرجتلا بحاص بتا هلعلو « هنم

 . (باتكلا»

 نكلو «لمعلا نم غارفلا دعب ةبلاطملا قحتسي - هللا امهمحر- دمحأو يعفاشلا دنعو

 . هب عفتنم ريغ ضعبلا يف لمعلا نأل « هلوق ىلإ ةراشإ :ش ( انيب امل ) :م دقعلا سفنب بجي

 نمو : لاق ) :م ليجعتلا يف يآ سش ( مزال هيف طرشلا نأ رمال ليجمتلا طرتشي نأ ل1: لاق ) م

 اق نأل « روتلا نم زبخلا جرخي ىتح رجالا قحتسي ي مل مهردب قیقد نم ًازیفق هتیب يف زبخیل ًازابخ رجاتسا

 ةرجألا قحتسي ال كرتشملا ريجألا نأ :امهدحأ : نيمكح نايبلا اذه ركذ :ش ( جارخإلاب لمعلا

 رجألا قحتسي ال زابخلا راجفتسا يفف نوكي اذامب لمعلا غارف نآ : يناثلاو ‹ هلمع نم غرفي ىتح

 هتیب يف هزبخ لبق ناف « عطقنیال هجو ىلع هسنجب ال دحاو لک نأل « رونتلا نم زبخلا جرخی یتح
 غارفلا ىلع فقوتي ال ةرجألا هقاقحتساو دحاو ريجأ وهف دحاول لمع نمو « هريغل زبخي نأ عني

 . لمعلا نم

 امو « ةمدخلًارهش رجأتسا نمك ةدملا ىلع هقح يف دقعلا عقو نم دحاولا ريجأ : ناب بيجأ

 . لمعلا غارف ىلع هقاقحتسا فقوي ًاكرتشم ًاريجأ ناكف لمعلا ىلع رجأتسم هيف نحن

 طوسبملا يفو :ش ( ميلستلا لبق كالهلل هل رجأ الف جارخإلا لبق هدي نم طقس وأ قرتحا ولف ) :م

 ‹ رجألا هاطعأو ًازوبخم هنمض ءاش نإ زبخلا بحاص ريخيو دي ةيانج اذه نأل « نماض وهو
 رجآ هل نکی ملو ًاقيقد هنمض ءاش نإو

 ريغ نم كله هنأ دارأ :ش ( هلعف ريغ نم قرتحا مث ) :م رونتلا نم :ش ( هجرخا نإف ) :م

 :ش ( رجألا هلف ) :م رونتلا يف دحأ هامر وأ ىرخأ رانب قرتحا وأ « كاله قارتحالا نأل «هتعنص

 دجوت مل هنأل « هيلع نامض الو هتیب يف عضولاب ) :م ماللا رسكب :ش ( املسم راص هنأل ) :م ىمسللا

 م هسفن هب دارأ : -هللا همحر- فيعضلا دبعلا لاق . يناجلا ىلع الإ نامض الف :ش ( ةيانجلا هنم

 دعب كالهلا يف نامضلا مدع وأ هيلع نامض ال هلوق يآ :ش (اذهو : - هنع هللا يضر - لاق)
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 هنأل ‹ هل رجأ الو هقيقد لثم نمضي امهدنعو « هدي يف ةنامأ هنأل -هللا همحر- ةفينح يبآ دنع

 نمو : لاق . رجألا هاطعأو زبخلا هنمض ءاش نإو « ميلستلا ةقيقح دعب الإ ربي الف هيلع نومضم

 ًاناسنإ رجأتسا نمو : لاق . فرعلل رابتعا هيلع فرغلاف ةميلولل ًاماعط هل خبطيل اخابط رجاتسا

 ىتح اهقحتسي ال :الاقو . - هللا همحر -ةفينح يبأ دنع اهماقأ اذإ رجألا قحتسا ًانبل هل برضيل

 ‹ رونتلا نم زبخلا جارخإكراصف « هلبق داسفلا نم نمؤي ال ذإ هلمع مامت نم جيرشتلا نأل « اهجرشي
 وهو افرع هالوتي يذلا وه ريجألا نألو

 ( هل رجأ الو هقيقد لثم نمضي امهدنعو هدي يف ةنامأ هنأل -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع) :م جارخإإلا

 ( هيلع نومضم هنأل ) :م هل رجأ الو هقيقد لثم هنمض ءاش نإ زابخ اب قتیقدلا بحاص لصاحلا :ش

 امك « هكلم لزنم يف هعضوب هنم :ش (أربي الف ) :م امهدنع نومضم كرتشملا ريجألا ضبق نأل :ش

 ( رجألا هاطعأو زبخلا هنمض ءاش نإو « ميلستلا ةقيقح دعب الإ) :م كلذب نامضلا نم بصاغلا أربي ال

 نامضلا بوجو لبق ًاكلهتسم راص كلذ نأل ء امهدنع حلم او بطحلا يف هيلع نامض الو :ش

 يذلا اذه : يقانغسلا لاقو . «ةريخذلا» يف اذك هل هتميق رونت يف نامضلا بوجو لاحو « هيلع

 نامض ال هنإف «همومع ىلع ىرجم وهف هريغ دنعامأو « يرودقلا رايتخا فالتخالا نم هركذ
 كله هنألف امهدنعامأو . هلمع نم كلهي مل هنأل -هللا همحر- ةفينح يبآ دنع امأ . قافتالاب

 . ةثالثلا تلاق هبو ميلستلا دعب

 . اميلست هتيب يف عضولا ناك اذإ متي اذه : تلق

 ماعط ةريكولاو « سرعلا ماعط وهو :ش ( ةميلولل ًاماعط هل خبطيل اخابط رجاتسا نمو : لاق ) :م

 ‹ راذعأ ناتخلا ماعطو « ةسرخ اهسفن ءاسفنلا همعطي امو « ةدالولا ماعط سوجنلاو « ءانبلا

 اذإ رقعلا وعدي نالف : لاقيو ًاعيمج ةيدام ةوعدل عنص ماعط لكو « ةعيقن هرفس نم مداقلا ماعطو

 نيغلا حتفب :ش ( فرغلاف ) :م هريغو يبتقلا لاق اذك مع اذإ يلعجألا يلعجملا وعدي نالفو صخ

 ) :م خابطلا ىلع يأ :ش ( هيلع ) :م ةعصقلا يف ماعطلا لعج وهو برضي برض باب نم ةمجعملا

 هرجآأتساول هنأل ةميلولل هلوقب ديق امنإو « ةداعلا وهو ةلمهملا نيعلا مضب :ش ( فرعلل ارابتعا

 يف عجرملاو ‹ حاضيإلاو طيحملاو ينغملا يف هركذ هيلع فرخلا نوكي ال هنيعب صاخ ردق خبطيل
 . فرغلا عيمجلا

 ينبللا رجلا وهو ةدحوملا ءابلا رسكو ماللا حتفب :ش ( ابل هل برضيل اناسنإ رجأسا نمو ) :م
 ال الاقو ) :م ةثالفلا تلاق هبو :ش ( -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع اهماقأ اذإ رجألا قحتسا ) :م

 ءارو ةمجعم نيشب هتدامو « ضعب ىلإ اهضعب مضب اهدضني يأ :ش ( اهجرشي ىتح اهقحتسي
 نالو « رونتلا نم زبخلا جارخإكراصف هلبق داسفلا نم نمؤي ال ذإ هلمع مات نم جيرشتلا نأل ) :م ميجو
 ( وهو ) :م ةداعلاو فرعلا ثيح نم يأ :ش ( افرع ) :م جيرشتلا يأ :ش ( هالوتي يذلا وه ريجألا
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 لمع جيرشتلاو ةماقإلاب مت دق لمعلا نأ -هللا همحر- ةفينح يبألو . هيلع صني مل اميف ربتعملا

 ء ةماقإلا لبق ام فالخب ءلمعلا عضوم ىلإ لقنلاب جيرشتلا لبق هب عفتني هنأ ىرت الا . لقنلاك دئاز

 يف رثأ هلمعل عناص لكو : لاق . جارخإلا لبق هب عفتنم ريغ هنأل زبخلا فالخبو « رشتنم نيط هنأل

 دوقعملا نأل رجألا يفوتسي ىتح هلمع نع غارفلا دعب نيعلا سبحي نأ هلف غابصلاو راصقلاك نيعلا

 ؛ ةماقإلاب مت دق لمعلا نأ -هللا همحر- ةفينح يبألو هيلع صني مل اميف ربتعملا ) :م فرعلا يأ :ش

 لبق ام فالخب « لمعلا عضوم ىلإ لقنلاب جيرشتلا لبق هب عفتني هنأ ىرت الأ . لقنلاك دئاز لمع جيرشتلاو

 اذإ هنأ فالخلا ةدئافو :ش ( جارخإلا لبق هب عفتنم ريغ هنأل زبخلا فالخبو ‹ رشتنم نيط هنأل « ةماقإلا

 . امهل ًافالخ هل رجأ ال رسكت وأ جيرشتلا لبق رطملا دسفأ

 مل امف هكلم ريغ يف امأ رجأتسملا كلم يف لمعلا ميقي ناك اذإ هلك اذه : « طوسبملا » يفو

 لوق ىلعالإ هل رجأ ال دعلا لبق دسف ول ىتح « قافتالاب رجألا قحتسي ال هيلإ هملسيو هيلع دعي

 دعلاب الإ هدنع رجألا بجي ال هسفن كلم ىف هبرض ول :«ىتسيودنرلا» ىفو -هللا همحر- رفز

 . جيرشتلا دعب هيلع دعلاب امهدنعو « هتماقإ دعب هيلع

 يف وه ءيش يف وأ هکلم يفًانبل هل برضيل هرجأتسا اذإو : « هرصتخم » يف يخركلا لاقو

 ال -هللا همحر- ةفينح يبأ لوق يف هبصنيو نيللا فجي ىتح ًاضباق نوكي ال نبللا بر نإف هدي
 . كلذ يف هنع فالح

 دح يذلا دحلا لبق نيللا كله نإف هجرشي ىتح -هللا امهمحر- دمحمو فسوي يبأ دنعو

 يف الو هدي ريغ يف كلذ ناك نإو « رجألا هلف دعب ناك نإو « هل رجأ الف هلوق يف مهنم دحاو لك

 يبآ نعأجرشمو -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع ًابوصنم هملسي ىتح رجألا هل نكي مل هكلم
 . هللا امهمحر- دمحمو فسوي

 نأ هلف غابصلاو راصقلاك نيعلا يف رثأ هلمعل عناص لكو ):م :يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 :ش ( بوثلا يف مئاق فصو هيلع دوقعملا نأل « رجألا يفوتسي ىتح هلمع نع غارفلا دعب نيعلا سبحي

 رصقي ناك اذإ راصقلا امآو غبصلا وهو دوجوم بولا يف هلمع رثأ نأل « رهاظ غابصلا يف اذه

 دق ضايبلا نأل « سبحي نآ هل سيل : لق « ءيش الب رصقي ناك نإو « كلذكف ضيبلاو ءاشنلاب

 . خسولاو نردلاب یرتشا

 « ىراتفلا ةصالخ» يفو . ًاضيأ سبحلا هل ليقو « ضايبلا كلذ رهظي هلمعب كلذ لاز اذإف

 هل سيلف رجأتسملا تيب يف غابصلا غبص وأ طايخلا طاح اذإ امأ « هناكد يف هلمع ناك اذإ اذهو

 نع هسبح عئابلل زوجي ثيح :ش ( عيبا يف امك لدبلا ءافيتسال سبح لا قح هلف ) :م سبحلا قح

 لوق يف يعفاشلاو رفز لاقو . هجو يف يعفاشلا لاق هبو ‹ نمشلا ضبقي ىتح يرتشملا
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 يف عاضف هسبح ولو « عيبملا يف امك لدبلا ءافيتسال سبحلا قح هلف بوثلا يف مئاق فصو هيلع

 ناك امك ةنامأ يقبف ‹ سبحلا يف دعتم ريغ هنأل - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع هيلع نامضأل هدي

 -هللا امهمحر- دمحمو فسوي يبأ دنعو . ميلستلا لبق هيلع دوقعملا كالهل هل رجأ الو هدنع

 الو لومعم ريغ هتميق هنمض ءاش نإ رايخلاب هنكل ‹ هدعب اذكف سبحلا لبق ةنومضم تناك نيعلا

 لكو : لاق . ىلاعت هللا ءاش نإ دعب نم نيبنسو « رجألا هلو الومعم هنمض ءاش نإو « هل رجأ

 دوقعملا نأل ‹ حالملاو لامحلاك رجألل نيعلا سبحي نأ هل سيلف نيعلا يف رثأ هلمعل سيل عناص

 بوثلا لسغو ‹ سبحلا ةيالو هل سيلف هسبح روصتي الف نيعلا يف مئاق ريغ وهو لمعلا سفن هيلع
 دارلل نوكي ثيح قبلا فالخب اذهو . لمحلا ريظن

 . سبحي نأ هل سيل: دمحأو

 يف دعتم ريغ هنأل -هللا همحر - ةفينح يبأ دنع هيلع نامض ال هدي يف عاضف هسبح ولو ) :م

 ‹ ةفينح يب دنع يآ :ش ( هدنع ناك امك ةنامأ يقبف ) :م يدعتملا ىلع الإ نامض الو :ش (سبحلا

 يأ :ش ( ميلستلا لبق هيلع دوقعملا كالهل هل رجأ الو ) :م هدعب كلذكف سبحلا لبق ةنامأ ناك امك يأ

 . ًائيش قحتسي الف هكلام ىلإ هميلست لبق

 « هدعب اذكف سبحلا لبق ةنومضم تناك نيعلا - هللا امهمحر- دمحمو فسوي يبأ دنعو ) :م

 الومعم هنمض ءاش ناو « هل رجا الو لومعم ريغ ) :م هنوک لاح :ش (هتمیق هنمض ءاش نإ رایخاب هنکل

 . ريجألا نامض باب يف ينعي :ش ( ىلاعت هللا ءاش نإ دعب نم نيبنسو « رجألا هلو

 نيعلا سبحي نأ هل سيلف نيعلا يف رثأ هلمعل سيل عناص لكو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 يذلا وهو :ش ( حالملاو ) :م لمحلا يراكم وهو «اضيأ ميملاو ةلمهملا ءاحلاب :ش ( لامحلاك رجألل

 يف مئاق ريغ وهو لمعلا سفن هيلع دوقعملا نأل ) :م رصم لهأ ةخلب ب يتونلا هل لاقيو «ننسلا رمأ یلوتی

 . ( سبحلا ةيالو هل سيلف هسبح روصتي الف نيعلا

 يف رثأ هلمعل سيلو « لحمضاو ىشالت دق ةقيقح ةقيقح هيلع دوقعملا وه يذلا لمعلا نأل :ش

 ( لمحلا ريظن بوثلا لسغو ) :م ةرورض سبحلا ةيالو هل نكي الف < للا اقم مرق یت نیل

 ةلأسم يهف ناك اذإ امأو « ءاملاب خسولا ةلازإ ىوس هريغو ءاشنلا نم ةمث نكي مل اذإ ينعي :ش

 ناخ يضاق عماجو طوسبملا يف ركذو ‹ فنصلملا هراتخا « خياشملا ضعب رايتخا اذهو « راصقلا

 نأل ‹ حصألا وهو ليق نيعلا يف رثآ هل لمع ةلزنب نردلا ةلازإب بولا يف ضايبلا ثادحإ نآ

 . هلعفب رهظ دقو ًارتتسم ناک ضايبلا

 سبحلا قح هل ناك ناسنإ هآر اذإ قبلا لاقي امع باوج اذه :ش ( قبآلا فالخب اذهو ) :م

 دارلل نوک ثيح ) :م كلذك سيل قبلا لاقي نأ هريرقتو « مئاق نيعلا يف رثآ هلمعل نكيمل نإو
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 هنم هعاب هنأكف هايحأ دقو كالهلا فرش ىلع ناك هنأل هلمعل رثأ الو ‹« لعجلا ءافيتسال هسبح قح

 قح هل سيل :- هللا همحر - رفز لاقو . ةثالثلا انئاملع بهذم هانركذ يذلا اذهو سبحلا قح هلف

 لاصتالا نأ انلو . سبحلا قح طقسيف هكلمب عيبملا لاصتاب ميلستلا عقو هنأل ‹ نيهجولا يف سبحلا

 قح طقسي الف ميلست هنإ ثيح نم هب ايضار وه نكي ملف لمعلا ميلست ةماقإ ةرورض لحللاب
 . عئابلا ءاضر ريغب يرتشملا ضبق اذإ امك سبحلا

 م قبآلا يأ :ش ( هنأل هلمعل ) :م رثأ ال هنأ لاحلاو يأ :ش ( رثأ الو لعجلا ءافيتسال هسبح قح

 صيلخت دابعلا نم روصتي يذلا ءايحإلاو « ىلوملا ىلإ دري :ش ( هايحأ دقو كالهلا فرش ىلع ناك)

 : ةدئاملا) 4 اعيمج سانلا ايحأ امناكف اهايحأ نمو ¥ : ىلاعت هلوق رسف هبو «كالهلا ىلع فارشإلا نم

 . ىلاعت هلل ىقيقحلا ءايحإلاذإ .( ۳۲ ةيآلا

 . هكلم ايحأ ناك نإو نمضي هنإف « كالهلا ىلع هفرشأ ةاش حبذ اذإ : تلق نإف

 . ةعونم ةلأسملاف كلاملا ربخأ اذإ كلاما ريجأ ناك ًاعدوم ناك نإ حباذلا نأب : بيجأ

 هعاب هناكف ) :م مولعمف قبلا درب ىضرلا امأف « مولعم ريغ كلاما ءاضرف ًايبنجأ ناك نإو

 م عيبملا سبح هل عئابلاك :ش ( سبحلا قح هلق ) :م ىلوملا نم قبآلا عاب دارملا نأكف يأ :ش ( هنم

 انئاملع بهذم ) :م رثأ هلمعل ناك اذإ رجألاب عناصلل سبحلا قح ينعي :ش ( هانركذ يذلا اذهو)

 .هللا مهمحر- دمحمو فسوي وبأو ةفينح وبأ مهو :ش ( ةثالثلا

 هيف هملعي يذلا يف ينعي :ش ( نيهجولا يف سبحلا قح هل سيل :-هللا همحر - رفز لاقو ) :م

 لاصتاب ميلستلا عقو هنأل ) :م رفز لوقك يعفاشلا لوق يباتعلا ركذو . نكي مل يذلا يفو « رثأ

 رهظألا وهو هيلع دوقعملا لاصتاب : خسنلا ضعب يفو :ش ( هكلمب ) :م هيلع دوقعملا يأ :ش ( عيبا

 . بحاصلا تيب يف لمع ول امك :ش ( سبحلا قح طقسيف ) :م

 غبص نأل :ش ( لمعلا ميلست ةماقإ ةرورض ):م عقواغنإ :ش ( لحملاب لاصتالا نأ انلو ) :م

 لاصتاب :ش ( هب ًايضار ) :م غباصلا يآ :ش ( وه نكي ملف ) :م لاحم بوثلا نودب رجأتسملا بوث
 كلذب ًايضار نكي مل اذإف « رجأتسملل هيلع دوقعملا ميلست يأ :ش ( ميلست هنإ ثيح نم ) :م كلا

 عئابللا نإف :ش ( عئابلا ءاضر ريغب ) :م عيبملا : ش ( يرتشملا ضبق اذإ امك « سبحلا قح طقسي الف ) :م

 . هاضر ريغب هنوكل يرتشملا هملسي نأو سبحي نأ

 مل ولف ءًاملسم نوكي ةطايخلا سفنبف رجأتسملا تيب ىف طاخف ًاطايخ رجأتسا اذإ : تلق نإف

 . انه اه ميلستلا عقو امل ًاميلست لحملاب لاصتالا نكي

 تيب يف ةطايخلا وهو هيف ةرورض ال ام هترشابمل ًاميلست ةطايخلا عوقوب طايخلا يضر : تلت
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 لاصتا هيلع دوقعملا نأل « هريغ لمعتسي نأ هل سيلف هسفنب لمعي نأ عناصلا ىلع طرش اذإو : لاق
 نم رجأتسي نأ هلف لمعلا هل قلطأ نإو هنيعب لحم يف ةعفنملاك هنيع قحتسيف هنيعب لحم يف لمعلا

 . نيدلا ءافيإ ةلزنمب هريغب ةناعتسالابو هسفنب هؤافيإ نكميو هتمذ يف لمع قحتسملا نأل ‹ هملعي

 ٠ . اقرتفاف هيف نحن ام فالخب « رجأتسملا

 ديمح نع لقن :ش ( هسفنب لمعي نأ عناصلا ىلع طرش اذإو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 نأ هلوقب فنصملا راشأ هيلإو ًالثم كديب وأ كسفنب لمعت نأ لوقي نأ لثم وه ريرضلا نيدلا
 دارأ :ش ( هنيعب لحم يف لمعلا لاصتا هيلع دوقعملا نأل « هريغ لمعتسي نأ هل سيلف ) :م هسفنب لمعي
 نأ زوجيالف « هريغال وه لمعلااذه لحم نوكي نأ طرش ينعي « عناصلا سفن لحملاب

 ناك :ش ( هنيعب لحم يف ةعفنملاك ) :م لمعلا كلذ نيع يأ :ش ( هنيع قحتسيف ) :م هريغ لمعتسي

 سيل هنيعب ًامالغ رجأتسا نمو اهريغ ملسي نأ رجؤملل سيل هنإف « لمحلل اهنيعب ةباد رجأتسا

 ريخ ىلإ هفلاخ نإ هنأل لمأت هيفو : « ةيانعلا » بحاص لاق . هناكم رخآ ًامالغ عفدي نأ رجؤملل

 . زوجي نأ يغبني ناك كلذ نم ىوقأ ةباد ملس وأ نقلا كلذ يف هنم عنصأ وه نم لمعتسا نأب

 ًاريخ ريغلا ناك نإو هريغ ىلإ ىدعتي نأ يغبني الف هدنع هملع ىنعمل قلعت هضرع : تلق

 نم رجاأتسي نأ هلف ) :م هعنصا وأ بوثلا اذه طخ لوقي نأ لثم :ش ( لمعلا هل قلطأ نإو ) :م

 لمعلا وه دوصقملا نأل :ش ( هريغب ةناعتسالابو هسفنب هؤافيإ نكميو هتمذ يف لمع قحتسملا نأل « هلمعي

 . هريغ نم عربتلابو نويدملاب لصحي ءافيإلا نإف :ش ( نيدلا ءافيإ ةلزنمب ) :م لصح دقو
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 يب نک ءاجف تام دق مه شعب جوف بهل هلایعب ءيجيف ةرصبلا ىلإ بحبل اجر رجاتسا نمو

 نيمولعم اوناك اذإ هدارمو هردقب ضوعلا قحتسيف يف هيلع دوقعملا ضعب ىفوأ هنأل هباسحب رجألا هل

 الف هدرف ًاتيم ًانالف دجوف بهذف هباوجب ءيجيو ةرصبلاب نالف ىلإ هباتكب بهذيل هرجاتسا نإو
 «هلرجا

 . هضعب وأ رجألا مامت قاقحتسا مدع نايب لصفلاب هبقع رجألا مامت قاقحتسا نيب امل :ش

 ةرصبلا ىلإ لجرلا يأ :ش ( بهذف هلايعب ءيجيف ةرصبلا ىلإ بهذيل ًالجر رجاتسا نمو ) :م

 :ش ( هباسحب رجألا هل يقب نمب ءاجف تام دق ) :م رجأتسملا لايع ضعب يأ : :ش ( مهضعب دجوف ) : م

 لقنب لباقم رجألا نأل « هردقب ءيجملا ةدحاو اهلامكب باهذلا ةرجأ يأ : ةعيرشلا جات لاق

 یفوأ هنأل ) : :م ًائيش بجوتسي ال مهنمًادحأ لقني ملو بهذ ول اذهلو « ةفاسملا عطقب ال لايعلا

 نب دمحم :ش ( هدارمو ) :م ىفوأ ام ردقب يأ :ش ( هردقب ضوعلا قحتسيف هيلع دوقعملا ضعب

 . هللا همحر-نسحلا

 ةلأسملا هذه ركذي مل يرودقلا نأل « طلغاذهو يرودقلا دارم يأ : « ةيانعلا » بحاص لاقو

 نع بوقعي نع دمحم هيف اهتروصو « ريغصلا عماجلا » لئاسم نم هذه اغنإو « « هرصتخم » يف

 دجوف هلايعب ءيجيف ةرصبلا ىلإ بهذيل الجر رجأتسا لجر يف - هللا همحر- ةفينح يبآ

 ش ( نيمولمم اونا اذإ) :م كلذ باسحب رجألا نم هل : لاق « يقب نم لمحف تام دق مهضعب

 ‹ ةرجألا عيمج قحتسي د نیمولعم ريغ اوناک اذإ مهنأل هب دیق « ًامولعم مهددع ناک اذإ هلایع ينعي

 ضعبلا ةنؤم تناك اذإ امآ « ددعلا ناصقنب لقت ةن ةنؤملا تناك اذإ اذهب لاقو . يناودنهلا رايتخا اذهو

 .ًالماك رجألا بجي هنإف ءاوس لكلا ةنؤمو

 نإ داعف ةطنحلا دجي ملو بهذف ةيرقلا نم ةطنحلا لمحيل رصملا يف رجأتسا يلضفلا نعو

 . بهذلاب رجألا فصن بجي ةيرقلا نم ةطنحلا لمحأ ىتح رصملا نم كلت رجأتسا لاق ناك

 دقعلا ىلوألا يف نأل « ءيش بجيال ةيرقلا نم لمحأ ىتح كترجأتسا : لاق ناك ولو

 بجي الف دجوي ملو لمحلا طرش ةيناثلا يفو ‹ اهنم لمحلاو ةيرقلا ىلإ باهذلا نيئيش ىلع

 . ٠ يشاترمتلا عماج و « ةريخذلا »يف اذك «ءيش

 ( هدرف ًاتیم ًانالف دجوف بهذف هباوجب ءيجيو ةرصبلاب نالف ىلإ هباتكب بهذيل هرجأتنسا نإو ) :م

 هل رجأ الف ) :م عامجإلاب باهذلا رجأ هقحتسي ةمث باتكلا كرت ول هنأل ¢ هب ديق باتکلا يآ :ش
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 يف رجألا هل : -هللا همحر- دمحم لاقو -هللا امهمحر- فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع اذهو
 نم هيف امل هب لباقم رجألا نأل اذهو « ةفاسملا عطق وهو هيلع دوقعملا ضعب ىفوأ هنأل باهذلا
 وأ دوصقلملا وه هنأل ‹ باتكلا لقن هيلع دوقعملا نأ امهلو . هتنؤم ةف باتكلا لمح نود ةقشملا

 يف امك رجألا طقسيف هضقن دقو هب قلعم مكحلا نكلو « باتكلا يف اب ملعلا وهو هيلإ ةليسو
 رجألا قحتسي داعو ناكملا كلذ يف باتكلا كرت نإو . ةلأسملا هذه يلت يتلا ةلأسملا يهو ماعطلا

 . ضقتي مل لمحا نأل « عامجإلاب باهذلاب

 ؛باهذلا يف رجألا هل -هللا همحر- دمحم لاقو . -هللا امهمحر- فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع اذهو

 ) :م ةفاسملا عطقي يأ :ش ( هب لباقم رجألا نأل اذهو ةفاسملا عطق وهو « هيلع دوقعملا ضعب ىفوأ هنال

 اضيأ درلاو باهذلا يف رجألا هل ةثالعلا دنعو :ش ( هتنؤم ةفخل باتكلا لمح نود ةقشملا نم هيف ال

 دمحم عم فسوي يبأ لوق -هللا همحر- ثيللا وبأ ركذو . ًاتيم دجو اذإ ةلالد درلاب نذإلا توبثل

 . هللا همحر- ةفينح يبأ عم هريغو

 :ش ( دوصقملا وه ) :م باتكلا لقن نأل يأ :ش ( هنأل باتكلا لقن هيلع دوقعملا نأ امهلو ) :م

 دوصقملا ىلإ ةليسو لقنلا يآ :ش ( هيلإ ةليسو وأ ) :م محرلا ةلصو هيلإ بوتكملا ميظعت نم هيف امل
 مكحلا نكلو ) :م باتكلا لقنب الإ روصتي ال هيف ام مالعإ نأل :ش ( باتكلا يف امب ملعلا وهو) :م

 دقو يأ :ش ( هضقن دقو ) :م ةرجألا بوجو مكحلاب دارأو « باتكلا لقنب يأ :ش ( هب قلعم

 طقسي امك يأ :ش ( ماعطلا يف امك رجالا طقسيف ) :م ميلستلا لبق هلمع وهو لقنلا ريجألا هضقن

 رجأ ال هنإف « هدرف اتم هدجوو هب بهذف ةرصبلاب نالف ىلإ ماعطب بهذيل رجأتسا اذإ اميف رجألا
 م :لاقاذهلو « ةلآسملا هذه ءيجت نآلاو ماعطلا لمح وهو هيلع دوقعملا ميلست ةقفنل قافتالاب هل

 لقن ةلأسم بيقع يتأت يتلا يه هذه ماعطلا ةلأسم يآ :ش ( ةلاسملا هذه يلت يتلا ةلاسملا يهو)
 . بتكلا

 مل لمحلا نأل ‹ عامجإلاب باهذلاب رجألا قحتسي داعو ناكملا كلذ يف باتكلا كرت نإو ) :م

 ‹ هب نوعفتنيف هتثرو ىلإ لصي اجبر هنأل « لصألا ىف ديفم ةمث باتكلا كرت نأل :ش ( ضقتني

 ۰ : ةدئافللًآريثكت كل اهنيبأ دويق انه اهو

 ول ىتح « ةنؤمو لمح هل سيل اميف اذه نأ ىلإ ريشيل باتكلاب باهذلاب ديق : لوألا
 سايق وهو بجي -هللا همحر- رفز دنعو . قافتالاب هل رجأ الف هلاحب ةلأسملاو باهذلاب رجأتسا

 . ةثالثلا لوق

 اميف ةمث باتكلا كرتو باوجل اب ءيجملا طرتشي مل ول هنأل « باوجلاب ءيجملاب ديق : يناثلا

 . الماك رجألا بجي هنإف ًابئاغو ًاتيم ناك اذإ
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 مهلوق يف هل رجأ الف هدرف ًاتيم ًانالف دجوف بهذف ةرصبلاب نالف ىلإ ماعطب بهذيل هرجاأتسا نإو
 لوق ىلع باتكلا ةلاسم فالخب . ماعطلا لمح وهو هيلع دوقعملا ميلسن ضقن هنأل ٬ًاعیمج

 . باوصلاب ملعأ هللاو . رم ام ىلع ةفاسملا عطق كانه هيلع دوقعملا نأل -هللا همحر- دمحم

 . هل رج الف باتك الب نالف ىلإ بهذ ول ىتح « باتکلاب باهذلاب دیق : ثلاثا

 . الماك رجألا قحتسي باوجل اب ىتأو ًاتيم هدجي مل اذإ هنأل اتيم هدجو هنأب ديق : عبارلا

 هعفد وأ هيلإ هعفديل رخآ ىلإ باتكلا عفدو ابئاغ هدجو ول ىتح ًاتيم دجو هنأب ديق : سماخ ا

 . باهذلا رجأ هلف باوجلاب عجرو رقي مل وهو نالف ىلإ

 ةرصبلاب نالف ىلإ ةلاسرلا غليبتل هرجأتسا ول هنأل باتكلا غيلبتب هراجئتسا ديق : سداسلا

 . عامجإلاب رجألا هل عجرو هتلاسرب غلبي ملو دجو وأ دجي ملو بهذف

 . ىضم اميف هانركذ دقو باهذلا رجأ تحتسي كرت ول هنأل در هنأب ديق : عباسلا

 يف هل رجأ الف هدرف اتيم االف دجوف بهذف ةرصبلاب نالف ىلإ ماعطب بهذيل هرجاتسا نإو ) :م

 لباقم انهاهرجألا نأل :ش ( ماعطلا لمح وهو هيلع دوقعملا ميلست ضقن هنأل «اعيمج مهلوق

 حبرلا وهو هنيع حيحص ضرفلا هنأل « هنيع يذلا عضوملا كلذ ىلإ الومحم ماعطلا ةروريصب

 . هل رجأ ال ثيح ضقن مث بوثلا طاخ اذإ طاينلاك راصف ضرفلا اذه لطبأ دقف در اذإف « هريغو

 لمع ماعطلا لقن لوقي هنإف :ش ( -هللا همحر- دمحم لوق ىلع باتكلا ةلاسم فالخب ) :م

 لقنامأو . ضقن اذإ طايخلا ةلأاسم يف امك « درلاب هضقن دقو ةقشملا نم هيفامل رجألا لباقم

 يف اهعطق دقو ةفاسملا عطقب لباقم رجألا اغإو « هتنؤم ةفخل رجألا هب لباقي لمعب سيلف باتكلا
 عطق ) :م باتكلا لقن ةلأسم يف يأ :ش ( كانه هيلع دوقعملا نأل ) :م هلوق ىنعم وهو باهذلا

 عطق وهو هيلع دوقعملا ضعب ىفوأ هنأل : هلوق وهو :ش ( باوصلاب ملعأ هللاو رم ام ىلع ةفاسملا

 . ةفاسما
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 اميف ًافالخ نوی امو ةراجإلا نم زوجي ام باب
 فراععملا لمعلا نأل ‹ اهيف لمعي ام نيبي مل نإو ىنكسلل تيناوحلاو رودلا راجئتسا زوجيو : لاق

 ٤ دقعلا حصف توافنت ال هنآو هيلإ فرصنيف ىنكسلا اهيف

 ( اهيف افالخ نوكي امو ةراجإلا نم زوجي ام باب ) :م

 تيناوحلاو رودلا راجلتسا زوجيو ):م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م ةراجإلا يف يأ :ش

 رادلا هذه ترجاأتسا لاق اذإ اميف ةلأسملا ةروص لبق : -هللا همحر- يزارتألا لاقو :ش (ىنكسلل

 الصتم ىنكسلا هلوق نوكي اذه ىلعف « اهريغ الو ىنکسلا اهيف لمعي ًائيش نیبي ملو « ًارهش اذک

 اهيف لمعي ام نيبي نأ ريغ نم ىنكسلا تيناوحو ىنكسلا رود راجئتسا ىلإ تيناوحلاو رودلاب
 لصأل تيناوحلاو رودلا راجئتسا زوجي يأ « راجئتسالاب ىنكسلا هلوق قلعتي نأ زوجيو . زئاج

 مالك نم رهاظلا وهو دسفيالو ءانبلا نهوي ال ءيش لك اهيف لمعيام نيبي مل نإو ىنكسلا
 . يرودقلا

 يزارتألا لوق ىلع هيفصول ًاباوج ىنكسلل هلوق نوكي ةعيرشلا جات لوق ىلعف : تلق

 . مهفاف ليلعتلا ىلع بصنلاو « ةيفصولا ىلع رجلا نيهجولا لمتحي

 رودلا ةلص وه ىنكسلا : ةعيرشلا جات لاق « ىنكسلل تيناوحلاو رودلا راجئتسا زوجيو

 نأ ال « ىنكسلل ةدعملا تيناوحلاو رودلا راجلتسا زوجيو ينعي ‹ راجنئتسالا ةلص ال تيناوحلاو

 لمعي نأ هل نوكي ال دقعلا تقو اذكه صن ول هنإف ىنكسلل رادلا هذه ترجأتسا دقعلا نامز لوقي

 . تركذ ام ىلع لدي ليلعتلاو ىنكسلا ريغ اهيف

 م زئاج كلذف هريغو ىنكسلا نم :ش ( اهيف لمعي ام ) :م نيب ملو اذكب ًارهش رادلا هذه ترجأتسا

 يأ :ش ( هيلإ فرصنيف ىنكسلا ) :م تيناوحلاو رودلا يف يأ :ش ( اهيف فراعتملا لمعلا نأل )

 خسنلا ضعب يفو :ش (دقعلا حصف توافتت ال ):م ىنكسلا نآو يأ :ش ( هنأو ) :م ىنکسلا

 . توافتت ال هنألو :هلوق : لاقاذهلو « ةيانعلا بحاص هححص اذكهو «هنألو

 نم دب الف ناكسلا توافتت دق نكل « فراعتم ىنكسلا نأ انملس لاقي نأ ىسعامع : باوج

 . هنایب

 اذهو ‹ حصيف دقعلا دسفي ام ىلع لمتشي الو توافتي ال امو توافتت ال ىنكسلا نآ ههجوو

 نوكي دق وهو « عافتنالا توناحلاو رادلا ءانب نم دوصقملا نأل زوجي ال سايقلا يفو . ناسحتسا

 وٻآ لاق هپو ‹« كلذ نم ًائيش نيبي ملام زوجي ال نأ يغبنيف ةعتمألا عضوب نوكي دقو یىنکسلاب

 ۰ رود
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 اناحط الو ًاراصق الو ًادادح نکسی ال هنآ الإ قالطإلل ءيش لک لمعي نآ هلو

 ‹ دقعلا قالطإل يآ :ش ( قالطإلل ءيش لك لمعي نأ ) :م رجأتسمللو يأ :ش ( هلو ) :م

 طبرو بايثلا لسغو دوقولل بطحلا رسكو عاتملا عضوو عوضولا ءيش لك هلوق تحت لخديو
 اهيف ناكاذإ باودلا طبر هل نوكي انإ ةريخذلا يفو . كلذب الإ متي ال اهانكس نأل « باودلا

 ولو :هحرش يفو . « يباجيبسألا» لاقاذكو « كلذ هل سيلف نكي مل نإو هل دعم عضوم

 « بحآ نم اهنکسیو هتاشو هریعبو هتباد اهیف طبری ن هلف اذکه رهش لک ینکسلل اهرجأتسا
 . كلذل دعم عضوم اهيف ناك اذإاذهو

 ال ) :م ءيش لك لمعي نآ هلو هلوق نم ءانشتسالاو « رجأتسملا نأ يأ :ش ( هنآ الإ ) :م

 ام رهظألاو . يقانفسلا هبوصتساو عومسملا وه ءاحلا حتف : ةعيرشلا جات لاق :ش (ًادادح نكسي

 « لاح لا ىلع بصنًادادح نوكي حتفلا ىلعف « مَضلاو حتفلا هيف زوجي هنإ : هريغو يزارتألا هلاق

 ىنكسلا يفحني يناملا يفو . ةلالد ناكسإلا يفتني لوألا يفف « هب الوعفم نوكي مضلا ىلعو

 دارملا نأ ةريخذلا يف صنو « ًادادح ىلع افطع :ش ( اناحط الو ًاراصق الو ) :م : هلوقو « ةلالد

 . روثلا ىحر وأ ءاملا ىحر

 مث «ةداعلا يف ىنكسلا عباوت نم وهو ءانبلاب رضيال هنأل « هنم عني الف ديلا ىحرامأ

 هراتخااذكه ءال الإو هنع عني ىنكسلا عباوت نم وهو ءانبلاب رضي ناك اذإ ديلا ىحرو : لاق

 الو كلذ نمض ءانبلا نم ءيش مدهناف هريغ وأ دادح دعق ولف ًاضيأ لاقو . ىوتفلا هيلعو يناولحلا

 لخادريغ ةراصقلاو ةدادحلا لمع نأل ءرجألا بجي ال ءيش مدهني مل نإو « نمض اميف هيلع رجأ

 . ةثالثلا تلاق هبو « اًناسحتسا بجيو دقعلا يف

 لوقي رجآلاو ةدادحلل اهترجأتسا رجأتسملا لاقف كلذ ىف رجآلاو رجأتسملا فلتحخا ولو

 ةنيب ةنيبلاف ةنيبلا اماقأ ولو « الصأ ةراجإلا ركنأ هنأل ءرجآلل لوقلاف ةدادحلا نود ىنكسلل

 . طرشلا ةدايز تبثي هنأل رجأتسملا

 هيف دعقي نأ ىلع اتيب رجأتسا اذإو : يفاكلا حرش يف يباجيبسألا مالسإلا خيش لاقو

 ال هنأل لقأ دادحلا ةرضم وأ « ةدحاو امهترضم ناك اذإ كلذ هلف ادادح هيف دعقي نأ دارأف اراصق

 كلذكو ررضلا ققحتل كلذ هل نكي مل ةرضم رثكأ ناك نإو «كلذ هل ناکف دئاز ررض يف هقحلي

 . ةراج إلا يف ءاوس مهلك بتاكملاو كولمملاو رحلاو نمأتسملا يبرحلاو يمذلاو ملسملاو يصولا

 لمعي نأ هلف هيف لمعي ام مسي ملو اتوناح رجأتسا نمو : يواحطلا حرش يف اًسضيأ لاقو

 كلذكو « ءانبلا نهوي ام لك كلذكو <« اتاحط الو اًراصق الو ادادح لمعيال هنآ الإ « هلادب ام

 اذإ ةدودعم ءايشأ يف الإ لمعلا كلذ بسح هيف لمعي نأ هلف كلذ نيبي ملو رجؤتسا ءيش لك
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 راجفتسا زوجيو : لاق . ةلالد اهءارو اب دقعلا ديقتيف ءانبلا نهوي هنأل ءًارهاظ آررض هيف نأل

 مل نإو قيرطلاو برشلا رجاتسمللو . اهيف ةدوهعم ةدوصقم ةعفنم اهنأل ‹ ةعارزلل يضارألا

 ‹ دقعلا قلطم يف نالخديف امهب الإ لاحلا يف عافتنا الو ‹ عافتنالل دقعت ةراجإلا نأل « طرتشي

 شحجملا عيب زوجي ىتح « لاحلا يف عافتنالا ال ةبقرلا كلم هنم دوصقملا نأل ‹ عيبلا فالخب

 الو . عويبلا يف رم دقو « قوقحلا ركذ ريغ نم هيف نالخدي الف ةراجإلا نود ةخبسلا ضرألاو

 توافتم اهيف عرزي امو اهريغلو ةعارزلل رجأتست دق اهنأل اهيف عرزي ام يمسي ىتح دقعلا حصي

 ردق رجأتسا وأ هسبلي نم نيبي ملو اًبوث رجأتسا وأ « اهبكري نم نبي ملو بوكرلل ةباد رجأتسا
 . ةدساف هلك اذه يف ةراجإلاف اهيف خبطي ام نيبي ملو خبطلل

 ( نهوي هنأل رهاظ ؟رارض ) :م هناكسإ يف وأ هوحنو دادحلا ىنكس يف يأ :ش ( هيف نأل ) :م

 راصقلاو دادحلا ةعنص ءارو اب يأ :ش ( اهءارو اب دقعلا ديقتيف ءانبلا ):م فعضي يأ :ش

 . كلذ ىلع لاحلا ةلالد ثيح نم يأ :ش (ةلالد ) :م ناحطلاو

 يف يآ :ش ( اهيف ةدوهعم ةدوصقم ةعفنم اهنأل ةعارزلل يضارألا راجنتسا زوجيو : لاق ) :م

 م ءاملا نم بيصنلا وهو نيشلا رسكب :ش ( برشلا رجاتسمللو ) :م هركذنس ديق هيفو يضارألا

 قلطم يف نالخديف امهب الإ لاحلا يف عافتنا الو عافتنالل دقعت ةراجإلا نأل ‹ طرتشي مل نإو قيرطلاو)

 . امهركذي مل نإو ينعي :ش ( دقعلا

 تناك اذإ : لوقي رفعج وبأ ناكو : « ريغصلا عماجلل » هحرش يف ثيللا وبأ هيقفلا لاق

 ىلع ءاملاب نولمتي سانلا نأل « طرش ريغب ةراجإلا يف لخدي ال برشلاف اندلب يف تاراجإلا

 . طرشلاب الإ اهيف لخدي نأ زوجي الف دارفنالا

 ال ةبقرلا كلم هنم دوصقملا نأل ) :م ركذلاب الإ هيف نالحخدي ال ينعي :ش ( عيبلا فالخب ) :م

 ةخبسلا ضرألاو ) :م لاحلا يف هب عفتني ال هنأ عم :ش ( شحجلا عيب زوجي ىنح « لاحلا يف عافتنالا

 ءاحلا حتفو ةدحوملا ءابلا رسكو ةلمهملا نيسلا حتفب ةخبسلا ضرألا عيبو يأ :ش ( ةراجإلا نود

 الف ) :م خابس ىلع عمجلاو ايش تبنت ال يتلا ضرألا يهو « ناكسإلاب يئاسكلا نعو « ةمجعملا

 يف رم دقو قوقحلا ركذ ريغ نم ):م عيبلا يف قيرطلاو برشلا لخدي الف يأ :ش ( هيف نالخدي
 . عويبلا باتك نم قوقحلا باب يف :ش ( عويبلا

 (اهيف عرزي ام يمسي ىتح ) :م ةيعارزلا يضارألا راجئتسا دقع يأ :ش ( دقعلا حصيالو ) :م

 وحن ةعارزلا ريغلو يأ :ش ( اهريغلو ةعارزلل رجأتست دق اهنأل ):م لعافلا ءانب ىلع ءايلا حتفب :ش

 ءايلا مضب :ش ( توافتم اهيف عرزي امو ) :م اهوحنو طاطسفلا بصنو راجشألا سرغو ءانبلا

 ضرألا رضي ضعبلا نأل وأ « ديعب ضعبلاو كاردإلا بيرق ضعبلا نأل « لوعفملا ءاثب ىلع
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 هيلإ ةريخلا ضوف امل هنأل ءاش ام اهيف عرزي نأ ىلع لوقي وأ . ةعزانملا عقت اليك نييعتلا نم دب الف

 ًالخن اهيف سرغيل وأ اهيف ينبيل ةحاسلا رجأتسي نأ زوجيو « ةعزانملا ىلإ ةيضفملا ةلاهجلا تعفترا

 سرغلاو ءانبلا علقي نأ همزل ةراجإلا ةدم تضقنا اذإ مث ‹ يضارألاب دصقت ةعفنم اهنآل ًارجش وأ

 ةغراف هيلإ اهملسيو

 بصنب :ش ( لوقيوأ ةعزانملا عقت اليك نييعتلا نم دب الف ) :م خيطبلاك رضي ال ضعبلاو ةرذلاك
 يأ :ش (ةريخلا ضوف امل هنأل « ءاش ام اهيف عرزي نأ ىلع ):م يمسي ىتح هلوق ىلع اًفطع ماللا

 م رجأتسملا ىلإ يأ :ش ( هيلإ ) :م ءارلاو فورحلا رخآ ءاتلا حتفو ءاخلا رسكب وهو رايتخالا

 وأ« اًقلطم عرزللاهرجأتسا ول : ةمادق نبال ينغملا يفو :ش ( ةعزانملا ىلإ ةيضفملا ةلاهحلا تعفترا)

 - كلامو يعفاشلا بهذم وهو « ءاشام اهعرز ولو حصي هنإف تئشاماهعرزتل لاق

 . هللا امهمحر

 وهو « نايب الب حصي ملف فلتخی هررض نآل « عرزی ام نیبی یتح حصیال حیرش نعو
 - ةروصلا هذهو- عاونألا نم اًعون عرز ول مث « باتكلا يف ركذ امك عرزلا قلطأ اميف انلوق

 دقعلا بلقنيو ىمسملا بجي ناسحتسالا يفو « لثملا رجأ هيلع بجي سايقلا يفف ةدملا تضمو

 نيع نإف « هيف سانلا توافتل زوجي ال سباللا نيبي ملو سبلل ابو رجأتسا ول امك ازئاج
 . ناخ يضاق عماجو ةريخذلا يف اذك « اًناسحتسا زاج كلذ دعب سباللا

 ءانبلا نع ةيلاخلا ضرألا يهو « ةففخللا ةلمهملا ءاحلاب :ش ( ةحاسلا رجأتسي نأ زوجيو) م

 فطع ليبق نم لخنلا ىلع رجشلا فطع :ش (ًارجش وأ ًالخن اهيف سرغيل وأ اهيف ينبيل ) :م رجشلاو
 « (۸۷ةيآلا: رجحلا) (ميظعلا نآرقلاو يناثلا نم عبس :  ىلاعت هلوق يف امك « صاخلا ىلع ماعلا

 . هيلع فوطعملا لضفب راعشإإلا هتدئافو

 هريغ نوفرعي الو لخنلا دارفإ ةدئاف امف « لئاضفلا نايب ال مكحلا نايب انه اه دارم ا : تلق نإف

 هدرفأ مهولا اذه عفدلف « فلتخم اهمكح نأ مهوتملا مهوتي ناك اب رف « نوعمسياوناك نإو

 اهل حصيف :ش ( يضارألاب دصقت ةعفنم اهنأل ) :م اذهل ضرعت حارشلا نم ًادحأ رأ ملو ‹ رکذلاپ

 . دقعلا

 رسكب :ش ( سرفغلاو ءانبلا علقي نأ ) :م رجأتسملا :ش ( همزل ةراجإلا ةدم تضقنا اذإ مث ) م

 ( ةغراف هيلإ اهملسيو ) :م علقلا هيف روصتي الف ردصم هنأل حتفلا زوجي الو « سورغملا ىنعمب نيغلا

 ىلع ربجي هانعمو « سورغلاو ءانبلا نم ةغراف اهنوك لاح اهبحاص ىلإ ضرألا ملسي يأ :ش
 . ينزملاو كلام لاق هبو « صقنلا ةميق ضرألا بحاص نمضي الو علقلا

 . كلذكف اهئاضقنا دنع علقلا اطرش دق اناك نإ : -هللا امهمحر- دمحأو يعفاشلا لاقو

3] 



 عرزلاو ةدملا تضقنا اذإ ام فالخب . ضرألا بحاصب رارضإ اهئاقبإ يفف « اهل ةياهن ال اهنأل
 : لاق . نيبناجلا ةياعر نكمأف ةمولعم ةياهن اهل نأل ٠ كاردإلا نامز ىلإ لثملا رجأب كرتي ثيح لقب
 ءاضرب اذهو ‹ كلذ هلف هكلمتيو اعولقم كلذ ةميق هل مرغي نأ ضرألا بحاص راتخي نأ الإ

 اهعلقب ضرألا صقني نأ الإ « رجشلاو سرغلا بحاص

 يفف ‹ اهل ةياهن ال هنأل ) :م هضقن ةميق هل كلاما نمضي نأ الإ علقلا ىلع ربجي مل دقعلا اقلطأ نإو

 . عوفدم ررضلاو :ش ( ضرألا بحاصب رارضإ اهئاقبإ

 ىلإ لخملا رجأب كرتي ثيح لقب عرزلاو ) :م ةراجإلا ةدم يأ :ش ( ةدملا تضقنا اذإ ام فالخب ) :م

 ةياهن ) :م عرزلا ةدمل نأل يأ « ةدملا رابتعاب ثينأتلاو عرزلل يأ :ش ( اهل نأل ‹ كاردإلا نامز

 بحاص بناجو « لثملا رجأب ضرألا بحاص بناج يأ :ش ( نيبناجلا ةياعر نكمأف «ةمولعم

 نأ لثم رجأتسملا طيرفت نم كلذ نكي مل نإ : ةثالثلا تلاق « هب راهشإلا ىلإ كرتلاب عرزلا

 نيب كلاما ريخي بصاغلا عرز مكح همكحف ةدملا ءاضقنا لبق هلامكب ةداعلا رجت ملاعرز عرزي

 يفو . هلقن همزلي هجو - هللا همحر- يعفاشلا دنعو . لئلا رجأب هكرت وأ ةميقلاب هذحخآ

 مهيلع بجي ىتح بصغلاو ةيراعلاو ةراجإلا يف سرغلا رابتعا قح يف دحتم باوجلا ؛طوسبملا»
 . ًاغراف ميلستلاو علقلا

 ‹ دعتم هنأل لاحلا يف بصاخلا ىلع علقلا مزلي بصخلا يفف « باوجلا فلتحخا عرزلا يفو

 ال ةتقؤملا ريغو ةتقؤملا ةيراعلا يفو . لثملا رجأب ًاناسحتسا كاردإلا تقو ىلإ كرتي تاراجإلا يفو

 . ًاناسحتسا عرزلا دصحتسي نأ ىلإ اهبحاص اهذخأي

 بحاصل وأ رجشلا بحاصل يأ :ش ( هل مرغي نأ ضرألا بحاص راتخب نأ الإ : لاق ) :م

 نودب ضرألا موقتف علقلا قحتسي هنأل « اعولقم هنوك لاح يأ :ش ( اعولقم كلذ ةميق ) :م ءانبلا

 ام لضف نمضيف هعلقب رمأي نأ ضرألا بحاصلو رجش وأ ءانب اهبو موقتو « رجشلا وأ ءانبلا

 رجشلا ةميق مرغي نأ بيكرتلا سفن نم مهفي يذلا نكلو « هريغو «رايتخالا» يف ركذ اذك امهنيب
 عفني ناك نإو « بطحلا ةميق نوكي بطحلل الإ عفني ال ناك نإ ضرألا ىلع ًايمرم ينعي ًاعولقم

 نم رجحلا ضرألا ىلعاعولقم ءانبلا ةميق كلذكو « هجولا كلذ نم هتميق نوكي رخآ هجول

 ءانبلا نم دحاو لك ضرألا كلام كلمتي يآ :ش ( كلذ هلف هكلمتيو ) :م ةيحان نم نيطلاو «ةيحان

 :ش ( رجشلاو سرغلا بحاص ءاضرب ) :م زوجي اغإ هانركذ يذلا اذه يأ :ش ( اذهو ) :م رجشلاو

 ءانبلاو ةروكذملا ءايشألا علقب يأ :ش ( اهعلقب ضرألا صقني نأ الإ ) :م رابجإلاب ررضتي الل

 . ةثالثلا هذه روكذملا نأل ‹ رجشلاو سرغلاو

 ءانبلا علقي نأ همزل لاق ثيح رجشلاو لخنلا ىضم اميف سرخلا نم موهفلا : تلق نإف
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 ءاذهل ضرألاو اذهل ءانبلا نوكيف هلاح ىلع هكرتب ىضري وأ : لاق ‹ هاضر ریغب اهکلمتی ذئدیحف

 يفو ةراجإلا ةدم تضقنا اذإ ريغصلا عماجملا» يفو : لاق . هيفوتسي ال نأ هلف هل قحلا نأل

 باودلا راجفتسا زوجيو :لاق . رجشلا هبشأف أهل ةياهن ال باطرلا نأل « علقت اهنإف ةبطر ضرألا

 لمحلاو بوكرلل

 فوطعملا ريغ فوطعملاو « سرغلا ىلع رجشلا فطع انه اهو « ًارجش وأ ًالخن هلوق دعب سرخلاو

 فطع امأو . ءانبلا نود راجشألا علقب ضرألا ناصقن بلاغلا نألف ءانبلا ركذ امأ : تلق

 قاس هل ام مسا رجشلاف ‹ رجشلا نم معأ سرغلا نأ يهو « ةدئاف انل نيبيلف سرغلا ىلع رجشلا

 . مهفاف ءاوس نيعونلا يف مكحلاو « قاس هل سيل امو قاس هل ام لوانتي سرغلاو

 دوجو نيح يأ :ش ( هاضر ريغب اهكلمتي ذئنيحف ) :م حارشلا نم دحأ هركذ ام ًاضيأ اذه نإف

 ريغب ةعولقم اهنوك لاح رجشلاو سرغلاو ءانبلا ضرألا بحاص كلمتي علقلاب ضرألا صقن

 هلاح ىلع هکر تب ) :م ضرألا بحاص يآ :ش ( ىضري وأ ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 . ربجي ال قحلا هل نم نأل :ش ( هيفوتسي ال نأ هلق هل قحا نأل ء اذهل ضرألاو اذهل ءانبلا نوكيف

 نأل ‹ علقت اهنإف ةبطر ضرألا يفو ةراجإلا ةدم تضقنا اذإ « ريغصلا عماجلا » يفو : لاق ) :م

 لاق . ةرجشلا مكحك ةبطرلا مكح نأ نايبل اذه دروأ اغنإ :ش ( رجشلا هبشأف اهل ةياهن ال باطرلا

 . ثاركلاو بصقلاك ةبطرلا : ةعيرشلا جات

 يه مهدنع نكلو « رصم لهآ ةغل يف طرقلاو ميسرب اهل لاقي يتلا يه ةبطرلا : تلق

 سيلو ءاقبلا لوط يف رجشلاك مهدنع اهنإف دالبلا نم اهريغ فالخب « ةنس لك يف عرزي عرزلاك

 ‹ ءاقبلا لوط يف ةبطرلاك اندنع نوخرطلاو اهفرع بسحب دلب لك يف مكحيف « ةمولعم ةياهن هل

 . ةمولعم ةياهن هل سيلو

 ينعي :ش ( لمحلاو بوكرلل باودلا راجشتسا زوجيو ) :م : يرودققلا يآ :ش ( لاق ) :م

 ملو بوكرلل ةباد رجأتسا اذإ هنأل ؛ اذكه انلق اغنإو « اريدقت وأ ةقيقح اصن امإ نيعم بوكرل

 دسفت هسبلي نم نيعي ملو هسبليل ًابوث رجأتسا اذإاذكو « ةراجإلا حصت ال هبكري نم نوعي
 . امهريغو «ةريخذلا»و «طوسبملا» ىف هيلع صن «ةراجإلا

 رجأتسا نأ كلذكو « ءاش نم اهبكري نأ زاج بوكرلا قلطأ نإف : يرودقلا لاق : تلق نإف

 . باتكلا يف نآلا ءيجي ام ىلع قلطأو سبلل ًابوث
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 ‹ قالطإلاب المع ءاشي نم بكري نأ هل زاج بوكرلا قلطأ نإف ‹ ةدوهعم ةمولعم ةعفنم هنأل
 لصألا نم ًادارم نيعت هنأل ‹ هريغ بكري نأ هل سيل ًادحاو بكرأ وأ هسفنب بكر اذإ نكلو

 ‹ هبوکر ىلع صن هنأک راصف ‹ بوكر لا يف نوتوافتم سانلاو

 وأ هريغ بكرأ ول هنأ « ناخ يضاق یواتف » يف ركذ ام تاياورلا نیب ويفوتلا يف ليق : تلق

 اهبكري نآ زاج بوكرلا قلطأ نإف : هلوق ینعم نوکیف ًادساف عقو امدعب ًازئاج بلقنا هسفنب هبکر
 يف عطقألا هركذ ام دارملا نوكي وأ ء ًادساف عقو امدعب زاوحلا ىلإ بلقني هبكرأ ول يأ « ءاش نم

 «ءاش نم اهيلع بكري نأ ىلع بوكرلل اهرجأتسا يأ « بوكرلا قلطأ نإف : هلوق :هحرش
 . « يفاكلا » بحاص هراتخاو

 ناسحتسالا باوج زاوحجلا نمو « سايقلا باوج داسفلا نم هركذ ام : لاقي نأ هجوألاو

 دق ةدسفملا ةلاهجلا نآ ناسحتسالا يفو سايقلا يف : سايقلا هجو هركذ دعب « طوسبملا» يف ركذف

 . ءادتبالا يف نييعتلاك ءاهتنالا يف نييعتلا انلعجف هريغ باكرإو هسفن بوكرب تلاز

 . باودلا راجئتسا زاوج ىلع ليلدلا ام : تلق نإف

 نع بيسملا نب ءالعلا ىلإ هدانسإب « نآرقلا لوزن بابسأ » باتك يف يدحاولا ىور : تلق

 اذه يف يركن موق انإ : تلقف - امهنع هللا يضر - رمع نبا تلأس : لاق « يميتلا ةمامأ يبأ

 ء ةورملاو افصلا نيب نوفوطت متسل « نوبلت متسلأ لاق « انل جح ال هنأ نومعزي ًاموق نأو هجولا

 : تلزن ىتح هيلع دري ام ردي ملف هنع تلأس امع ءب يبنلا لأس ًالجر نإ : لاق « ىلب: لاق

 نأ ثيدحلا لدف « جاجحلا متنأ لاقف « اهالتف هاعدف 4 مکبر نم ًالضف اوغتبت نآ حانج مکیلع سیل

 ةمولعم ةعفنم ) :م لمحلاو بوكرلا نم دحاو لك نأل يأ :ش ( هنأل) :م زئاج باودلا راجئتسا

 . سانلا نيب :ش ( ةدوهعم

 نم بکرت ن یلع لاق نآب صخش بوکرب دیقی ملو ممع دارآ :ش ( بوک ر لا قلطا ناف ) :م
 م ًافنآ هانركذ امك زوجي ال ًاقلطم بوكرلل رجأتسا اذإ امأ « تئش نم بكرت نأ ىلع وأ ءاشت

 لحم يف نمو باكرإلا نم ءايلا مضب :ش ( ءاشب نم بكري نأ ) :م رجأتسملل :ش ( هل زاج)

 . لوعفم بصن

 ًادحاو بكرأ وأ هسفنب بكر اذإ نكلو ) :م انركذ امك ميمعتلا يأ :ش ( قالطإلاب ًالمع ) :م

 نييعت هريغ هباكرإ وأ هسفنب هبوكر نأل يأ :ش ( لصألا نم ًادارم نعت هنأل « هريغ بكري نأ هل سيل

 هنأك راصف « بوكرلا يف نوتوافتم سانلاو ) :م ميمعتلاو قالطإلا وهو لصألا نم ًادارم هنوك لاح

 . نعم ءيش :ش ( هبوکر ىلع ) :م ءادتبالا يف :ش ( صن
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 . سبللا يف سانلا توافتو ظفللا قالطإل انركذ اميف زاج قلطأو سبلل اوث رجاتسا اذإ كلذكو

 ناك بطعف هريغ هسبلأ وأ هريغ اهبكرأف نالف بوثلا سبلي وأ نالف اهبکري نآ ىلع :لاق نإو
 لك كلذكو « هادعتي نأ هل سيلو نيعتلا حصف سبللاو بوك رلا يف نوتوافتي سانلا نأل انماض

 طرش اذإ لمعتسملا فالتخاب فلتخي ال امو راقعلا امأف . انركذ ال لمعتسملا فالتخاب فلتخي ام

 جراخ ءانبلاب رضي يذلاو ‹ توافتلا مدعل ديفم ريغ ديبقتلا نأل ‹ هريغ نكسي نأ هلف دحاو ىنكس

 ةزفقأ ةسمخ لوقي نأ لثم ةبادلا ىلع هلمحي اًمولعم ًآردقو ًاعون ىمس نإو : لاق . هانركذ ام ىلع

 ‹« مسمسلاو ريعشلاك لقأ وأ ررضلا يف ةطنحلا لثم وه ام لمحي نآ هلف ةطنح

 اميف زاج ) :م صخش سبلب ديقي ملو ممع يأ :ش ( قلطأو سبلل ابوث رجأتسا اذإ كلذكو ) :م

 ًادحاو سبل وأ هسفنب سبل اذإ نكلو « ءاش نم سبلي نأ وهو قالطإلاب لمعلا نم :ش ( انركذ

 ىلإ ناعجري ناذه :ش ( سبللا يف سانلا توافتو ظفللا قالطإل ) :م هريغ سبلي نأ هل سيل

 . مكحلا نم هب قيلي ام ىلإ امهنم دحاو لك عجرف « رشنلاو فللا ليبق نم نيروكذملا نيمكحلا

 :ش (بطعف هريغ هسبلأ وأ هريغ اهبكرأف نالف بوثلا سبلي وأ نالف اهبكري نأ ىلع : لاق نإو ) :م

 سانلا نال ءانماض ناك ):م بوشلاو ةبادلا نم دحاو لك ىلإ عجري هيف ريمضلاو « كله يأ

 نم دب ال ديفم نييعت هنأل :ش ( هادعتي نأ هل سيلو نويعتلا حصف « سبللاو بوكر لا يف نوتوافتي

 نمض یدعت اذإف هرابتعا

 طاطسفلاب كلذو ةيناشلا ميملا رسكب :ش ( لمعتسملا فالتخاب فلتخب ام لك كلذكو ) :م

 دنع هنمض هيف نكسو هبصنف ةراعإ وأ ةراجإ هريغ ىلإ هعفدو ًاطاطسف رجأتسا ول ىتح « هوحنو

 دمحم دنعو . هداتوأ برضو هناكم هرايتخاو هبصن يف سانلا توافتل -هللا همحر- فسوي يبأ

 . لامعتسالا يف سانلا توافت نم ينعي :ش ( انركذ ال ) :م رادلاك هنأل نمضي ال

 ‹« يدربلا نم ةينبملا صاصحألاك :ش ( لمعتسملا فالتخاب فلتخي ال امو راقعلا امأف ) :م

 ريغ دييقنلا نأل « هريغ نكسي نأ هلف دحاو ىنكس طرش اذإ ) :م اهوحنو بشخل ا نم ةينبملا تويبلاو

 نم لاؤس نع باوج اذه :ش ( جراخ ءانبلاب رضي يذلاو ) :م نكسملا يف :ش ( توافتلا مدعل ديفم

 رضي يذلا نأب هنع باجأف < ءانبلاب رضي هوحنو دادحلا نإف « اضيأ ناكسلا توافت دق لوقي

 «ًادادح نكس ال هنآ الإ هلوق یل هب راشآ :ش (هانرکذ ام ىلع ) :م ینٹتسم يآ « جراح ءانبلاب

 . هرخآ ىلإ

 لوقي نأ لثم ةبادلا ىلع هلمحي اًمولعم ًاردقو ًاعون ىمس نإو ) :م :يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 "م ةنيعملا ةطنحلا ريغ ىرخأ ةطنحك :ش ( ررضلا يف ةطنحلا لثم وه ام لمحي نأ هلف ةطنح ةزفقأ ةسمخ

 فلاذه : يزارتألا هعبتو « يقانغسلا لاق :ش ( مسمسلاو ريعشلاك ) :م ًاررض :ش ( لقا وأ )
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 رضأ وه ام لمحي نأ هل سيلو . لوألا نم أريخ هنوكل وأ « توافتلا مدعل نذإلا تحت لخد هنأل

 هل سيلف هامس انطق اهيلع لمحيل اهرجأتسا نإو . هب ءاضرلا مادعنال ديدحلاو حلم اك ةطنحلا نم

 نم عضوم يف عمتجي ديدحلا نإف ةبادلاب رضأ نوكي اعبر هنأل ءاديدح هنزو لثم اهيلع لمحي نأ
 نمض تبطعف الجر هعم فدرأف اهبك ريل اهرجأتسا نإو : لاق ‹ هرهظ ىلع طسبني نطقلاو هرهظ

 ‹ اهتمیق فصن

 ال ليكلا ثيح نم امهيف ريدقتلا ناك اذإ لقأ ىلإ مسمسلاو « لثملا ىلإ فرصني ريعشلاف «رشنو
 . نزولا ثيح نم

 لثم امآو « هلاشمو لقألا ىلإ فرصني امهنم دحاو لك لب.« رشنو فلب سيل اذه : تلق

 نأ كش الو « انركذ امك ةراجإلا يف ةنيعملا ةطنحلا ريغ ىرحألا ةطنحلا وه ررضلا يف ةطنحلا

 : لاق مث ؟ ررضلا يف ةطنحلا لثم نوكي فيكف ءًاليك وأ ًانزو اناك ءاوس ةطنحلا نم فخأ ريعشلا

 . نمضي ريعشلا نم نزولا لثم لمحف ًانزو ةطنحلا نم ًاردق ىمس ول امأ « ناسحتسالا باوج اذه

 هنأل ) :م -هللا همحر- ديهشلا ردصلا ىتفأ هبو ‹ حصألا وهو نمضي ال : « طوسبملا » يفو

 اذإ اميف :ش ( لوألا نم ريخ هنوكل وأ ) :م الثم ناك اذإ اميف :ش ( توافتلا مدعل نذإلا تحت لخد

 . ًاررض لقأ ناک

 هنأل :ش ( هب ءاضرلا مادعنال ديدحلاو حلملاك ةطنحلا نم رضأ وهام لمحبي نأ هل سيلو ) :م

 ًانطق ةطنحلا نزو لمح ول اذكو طوسبملا يفو . ةبادلا رهظ قديفدحاو عضوم يف عمتجي

 لمح ولامك «هجو نماهيلع رضأ ناكف ةطنحلا ذخأي ام قوف ةبادلا رهظ نم ذخأي هنأل « نمضي

 . ًانبت وأ ًابطح اهيلع
 امر هنأل «ادیدح هنزو لثم اهیلع لمحي نأ هل سيلف هامس انطق اهیلع لمحیل اهرجأتسا نإو ) :م

 ركذ اغإ :ش ( هرهظ ىلع طسبني نطقلاو « هرهظ نم عضوم يف عمتجي ديدحلا نإف « ةبادلاب رضأ نوكي
 . نوزوملا ريظن اذهو ليكملا ريظن ناك كلذ نأل قبس ام ًامولعم هنوك عم اذه

 فصن نمض تبطعف ًالجر هعم فدراف اهبكر يل اهرجاتسا نإو ) :م يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 تناك نإو ةميقلا لك نمضي هريغ هقتاع ىلع لمحو اهبكر ول هنأل فادرإلاب ديق :ش ( اهتميق

 ءاهيلع قشأ نوكيف دحاو ناكم يف ناعمتجي هلمح يذلا عم بكارلا لقث نأل « كلذ قيطت ةبادلا

 . ًاديدح ةطنحلا نزو لثم اهلمح ول امك

 كسمتسي ال يبصلا نأل لضفلا ردق نمضي ًايبص فدرأ اذإ هنأل «ًالجر » : هلوقب ديقو

 عيمج نمضي قطت مل نإف « كلذ قيطت ةبادلا تناك اذإ اذهو « عاحملاك ناكف ةبادلا ىلع هسفنب

 . نامضلا فصن فودرملا ىلع بجي : يعفاشلا نع يورو يعفاشلا لاق هبو . اهتمي
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 ليقثلا بوكر اهيلع ففخيو « فيفخلا بكارلا لهج اهرقعي دق ةبادلا نأل ‹ لقثلاب ربتعم الو

 ددعك بكارلا ددع ربتعاف نزولا ةفرعم نكي الف نوزوم ريغ يمدآلا نألو . ةيسورفلاب هملعل

 . تايانحلا ىف ةانجلا

 مث دصقملا ىلإ غولبلا دعب كالهلا ناك اذإ رجألا مات عم ينعي( اهتميق فصن نمض» : هلوق

 وأ ًاريعتسم ريغلا ناك ءاوس ريغلا ىلع رجأتسملا عجري الف رجأتسملا نمض ءاش نإ رايخلاب كلاملا
 ريغلا ناك نإو «ًارجأتسم ريغلا ناك نإ رجأتسملا ىلع عجريدرلا نمض نإو ءًارجأتسم
 . مجري ال ًاریعتسم

 ءاوس فصنلا نمضي هسفن عم هريغ بكرأف اهبكريل ةباد رجأتسا : «يرودقلا ديرجت» يفو

 مولعم ناكم ىلإ اهبكريل ةباد رجأتسا ٠: ةمتتلا»و «ىرغصلا ىواتفلا» يفو « لقثأ وأ فحأ ناك

 عضوم بكري مل اذإاذهو « ةبادلا تبطع نإ ةدايزلا ردق نمضي المح هسفن عم لمحو بكرف

 لمحلا عضوم ىلع بكراذإامأ ءرخآ عضوم يف لمحلاو عضوم يف هبوكر نوكي لب لمحلا
 : هداز رهاوخ مالسإلا خيش تاراجإ يف اذك ةبادلا عيمج ةميق نمض

 ليقثلا بوكر اهيلع ففخيو فيفخلا بكارلا لهج اهرقعي دق ةبادلا نأل ‹ لقثلاب ربتعم الو ) :م

 فيكو ةبادلا رهظ ىلع دعقي فيك بوكرلا ةيفيك ةفرعم ةيسورفلاب دارآ :ش ( ةيسورفلاب هملعل
 ماجللا كسي فيكو بكرلاب بكرت ةبادلا تناك اذإ بكرلا يف هيلجر طحي فيكو هيذخف مضي
 . تاهجلا هذه نم الإ باكرلا تحت كلهت الو قلطت ال باودلا نإف «ماطخلاو

 ال يمدآلا نأل : « يفاكلا » يف لاق :ش ( نزولا ةفرعم نكمي الف نوزوم ريغ يمدآلا نألو ) :م

 اهنزو اوفرعيل نابقلاب مهسفنأ اونزو سانلا نم ًاريثك اندهاش دقو « رظن هيفو نابقلاب نزوي
 عمج ميجلا مضب :ش ( ةانجلا ددعك بكارلا ددع ربتعاف ) :م ىفخي ال ام ىلع اذه طبضني ال نکلو

 . ( تايانجلا يف ) :م ضاق عمج ةاضقلاك ناج

 اذإ الجر نأ ىتح تايانجلا ددع ال ةانجلا ددع ةددعملا تايانجلا يف رابتعالا نأ دا رأ :ش
 ار هنأل « ًافاصنأ امهنيب ةيدلاف تامف أطخ تاحارج رشع رخآلاو ةدحاو ةحارج الجر حرج
 . ةدحاو ةحارج نم كلهيو تاحارج رشع نم حورجملا ملس

 بجو هنأل «اعمتجا دق انهو « ناعمتجي ال نامضلاو رجألا نأ ىلوألا ناتهبش دروأو

 ولف هسفنب اهبكريل اهرجأتسا ول هنأ : ةيناثلا « انركذ امك رخآلا بوجو عم نامضلا فصن هيلع

 نأ عم « هريغ بكرأو بكر هنأ عم ةميقلا فصن انه اهو ةميقلا لك هيلع بجي هريغ بكرأ

 . ررضلا ةدايز عم رودي نامضلاو رثكأ انه اه ررضلا
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 ‹ لقثلا داز ام نمض تبطعف هنم رثكأ اهيلع لمحف ةطنحلا نم ًارادقم اهيلع لمحيل اهرجأتسا نإو

 هيف نوذآم ريغ وه امو هيف نوذام وه اب تبطع اھنأل

 نأل .بصغلا قيرطب نامضلاب هكلم اذإ نامضلا دنع رجألا ءافتنا نآب ىلوألا نع بيجأ

 ىمسملا عيمجو هسفن بوكرب هلغش ام نامضلا اذهب اعيش كلي ملانه اهو « هكلم يف رجألا

 نيح لاقي ال هنع طقسيل كلذ ةلباقب رجأ الو ريغلا بوكرب هلغش ام نمضي اغنإو « كلذ ةلباقمب

 فصن همزلي ال نأ يغبنيف نمض نيح نم ةبادلا فصن كلم دق ةميقلا فصن نامض هيلع ررقت

 اذهلو « ددعلا رابتعاب وه اغإو «هتفخو بكارلا لقث لبق نم سيل ررضلا نإ لوقن انأل « رجألا

 . نيفصن نامضلا عزوي

 هسفنب هلغش اميف قفاوم وه انهو « لكلا يف فلاخم وهف هريغ بكرأ اذإ هنأ ةيناثلا نعو

 هريغ اهيلع لمح اذإ رجألا بجي مل هبوکرل اهرجأتسا ول هنأ یرت الآ . هریغب هلغش امیف فلاخم

 . هريغ هسفن عم لمحو اهبكر اذإ رجألا بجوو

 رادقملا نم يأ :ش ( هنم رثكأ اهيلع لمحف ةطنحلا نم رادقم اهيلع لمحيل اهرجأتسا نإو) :م

 مسا وهو ةفخلا دض وهو فاقلا حتفو ءاثلا رسكب :ش ( لقثلا داز ام نمض تبطعف ) :م هنيع يذلا

 ( هيف نوذأم ريغ وه امو هيف نوذأم وه امب تبطع اهنأل ) :م ہریغ مسا وهو لمحل ا نوکسلابو ینعم

 هسنج ريغ نم ناك اذإ ام فالخب « ىمسملا سنج نم ديزملا ناك اذإ اب ديقم لقثلا داز أم هلوقو :ش

 عيمج نمض كلهف ليكلا كلذ لثمب ةطنح اهيلع لمحف ريعش رك اهيلع لمحيل اهرجأتسا ول امك

 . هيف نذآ ال نمضي الف ةدايزلا تح يفو « هيلع ديزم ا قح ىف نوذأم وه لوألا ىف نأ قرفلاو

 امک اھلک اھتمیق نمضی دمحأو يعفاشلا دنعو « نمضيف عيمجلا يف ةفلاخملا تققحت يناثلا يفو

 دعب فلت نإفاهعماهبحاص ناك نإو « اهبحاص اهعم نكي ملاذإ دعتم هنأل « بصخلا يف

 . نمض لمحلا لاح يف فلت نإو نمضي مل اهبحاص ىلإ ميلستلا

 ةدايزلا لباق امو طقسي هنأ : يناثلاو . ةميقلا فصن : امهدحأ « نالوق نامضلا ردق ىفو

 نيمضت نيب كلاملا ريخ كلام نعو . لثلا رجأ داز اميفو « ىمسملا بجي كلهي مل نإو بجي
 . لمملا رجأ نيبو يدعتلاب ةميقلا

 دحأ نحطف ةطنح ميتاخم ةرشع هب نحطلل روث رجأتسا اذإ ا ضقتني متركذ ام : لق ناف

 . سنجل ا نم ةدايزلا تناك نإو عيمجلا نمض كلهف ًاموتخم رشع

 وه كلذ دعبف نذإلا ىهتنا ةرشعلا نحط امكف ًائيشف ائيش نوكي اغإ نحطلا نأب : بيجأ

 نوذأم وهف ةدحاو ةلمج نوكيف لمحلا امأف . عيمجلا نمضيف نذإلا ريغب ةبادلا لامعتسا يف فلاخم
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 لك نمضي ذشنيحف ةبادلا كلت لثم هقيطي ال المح ناك اذإ الإ . امهيلع مسقناف لقشلا بيسلاو

 تبطعف اهبرض وأ اهماجلب ةبادلا حبك نإو . ةداعلا نع هجورغل ًالصأ اهيف نذإلا مدعل اهتميق

 قلطم تحت لخدي امم فراعتملا نأل افراعتم ًالعف لعف اذإ نمضي ال الاقو . ةفينح يبأ دنع نمض

 طرشب ديقم نذإلا نأ - هللا همحر - ةفينح يبألو . هنمضي الف هنذإب ًالصاح ناكف « دقعلا

 . قيرطلا يف رورم لاك ةمالسلا فصوب ديقتيف ‹ ةغلابملل امهو امهنودب قوسلا ققحتي ذإ ةمالسلا

 . كلذ ىلع نامضلا عزويف ضعب يف فلاخم ضعب يف

 قلاوجلا يف لعجف ةطنح ميتاخم ةرشع اهيلع لمحيل ةباد ىركتسا : « ىواتفلا ةمتت » يفو

 ال لمحلا يف يركتسملا هكراشي ملو وه لمحف اهيلع وه لمحي نأ يراكملا رمأف ًاموتخم نيرشع
 ال لمحلا يف يركتسملا و يراكملا ينعي ًاعيمج هالمح ولو . ةبادلا تكله اذإ ًالصآ هيلع نامض

 . ةبادلا تكله اذإ ًالصأ هيلع نامض

 عبر يركتسملا نمضي ةبادلا ىلع هاعضوو يركتسملاو يراكملا ينعي ًاعيمج هالمح ولو
 ةبادلا ىلع امهاعضوو ًاقلاوج امهنم دحاو لك لمحف نيقلآوجلا يف ةطنحلا تناك نإو . ةميقلا

 . دقعلاب اقحتسم ناك ام رجأتسملا لمح لعجو ًائيش رجأتسملا نمضي ال ًاعيمج

 كلت لثم هقيطي ال ) :م ءاحلا رسكب :ش (ًالمح ناك اذإ الإ امهيلع مسقناف لقشلا ببسلاو ) :م

 خسنلا ضعب يفو :ش ( ةداعلا نع هجورخل ًالصأ اهيف نذإلا مدعل اهتميق لك نمضي ذئنيحف ةبادلا

 نإو ) :م . ةميقلا نمضي طرشلا يفو « اطرش طورشملاك افرع فورعملاو « ةبادلا ةقاط نع هجورخل

 يبآ دنع نمض تبطعف اهبرض وأ ) :م يرجت الو فقتل هسفن ىلإ اهبذج يأ :ش ( اهماجلب ةبادلا حبك
 ًالصاح ناكف دقعلا قلطم تحت لخدي ام فراعتملا نأل ء افراعت ًالعف لعف اذإ نمضي ال : الاقو . ةفينح

 يفو : ةيانعلا» بحاص لاقو . روث وبأو قاحسإو ةثالفلا تلاق هبو :ش ( هنمضي الف هنذإب

 . هتحت لخاد ال دقعلا قلطمب دارم فراعتملا نأل « حماست هترابع

 ذئنيحو «فراعتملا برضلا وأ فراعتملا حبكلا يآ » دهعلل فراعتملا يف ماللا نآ : باوجلاو

 . هريغو هلوانتي قلطملا دقعلا نأل ء ًادارم ال الخاد نوكي

 (امهو امهنودب قوسلا ققحتي ذإ ةمالسلا طرشب ديقم نذإلا نأ - هللا همحر - ةفينح يبألو ) :م

 ديقم هنإف :ش ( قيرطلا يف رورملاك ةمالسلا فصوب ديقتيف ةغلابملل ) :م برضلاو حبكلا يأ :ش

 مل يصولا وأ بألا نذإب يبصلا برض ملعم : « ىرغصلا ىواتفلا » يفو . ةمالسلا فصوب

 بألا نذإ ريغب يبصلا ابرض اذإ ذاتسألاو ملعملا نويعلا يفو : نانمضي ابرض ول امهو ‹« نمضي

 تامف بيدأتلل هبرض اذإ يصولاو بألاو « نانمضي ال امهنذإب هابرض ولو « انمض يصولا وأ
 . امهلًافالخ ةفينح يبأ دنع انمض
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 . نماض وهف تقفن مث ةريحلا ىلإ اهدر مث ةيسداقلا ىلإ اهب زواجف ةريحلا ىلإ اهرجأتسا نإو

 ةلأسملا هذه ليوأت : ليقو ءةيراعلا كلذكو

 وبأ لاق ًاضيأ «ىرغصلا ىواتفلا» يفو . امهلوق ىلإ مجر ةفينح ابأ نأ حصألا : «ةمتتلا» يفو

 وبأ لاقو .هثري الو ةيدلا بجت ةفينح وبأ لاق تامف نآرقلا ميلعت ىلع هنبا برض اذإ :ناميلس

 يف اهثري الو نمضي تتامف عجضملا ىلع هتآرما برض ولو . هثريو هيلع ءيش ال : فسوي

 . نبالا عم بألا فالخب « اهسفن ةعفنمل اهبرض ام هنأل « امهلوق

 ءارلا حتفو فورحلا رخآ ءايلا نوكسو ةلمهملا ءاحلا رسكب :ش ( ةريحلا ىلإ اهرجاتسا نإو) :م

 ( ةيسداقلا ىلإ اهب زواجف ) :م رذنملا نب نامعنلا اهنكسي ناك ةفوكلا نم ليم ىلع ةنيدم يهو ةلمهملا

 يأ :ش ( تقفن مث ةريحلا ىلإ اهدر مث ) م ًاليم رشع ةسمخ ةفوكلا نيبو هنيب عضوم وهو :ش
 . ( ةيراعلا كلذكو ‹ نماض وهف ) :م تكله

 لثملا رجأ بجي لهو « ةثالفلا تلاق هبو « كلذ لعف اذإ نمضي ًاضيأ ةيراعلا يف يأ :ش

 . ةدايزلا يف لثملا رجأ بجي دمحأو يعفاشلا دنعو « بجي ال يروثلا دنعو اندنعف ةدايزلا يف

 اهتميقب ةبلاطملا نيبو لثلا رجأ نيب اهبحاص ريخ ةديعب ةفاسم ىلإ اهب زواجت اذإ كلام نع يكحو
 ريغ - باتكلا يف هركذ امك- ةيراعلاب ةراجإلا قاحلإ لاقو نابأ نب ىسيع نعط دقو يدعتلا موي
 ‹ ةعيدولا يف امك كلاما ىلع نامضلا نم هقحل اب عجري ىتح كلام ا ديك رجأتسملا دي نأ امل ميقتسم

 . ءيشب كلاما ىلع ريعتسملا مجري ال ثيح ةيراعلا فالخب . كلاملا ىلع درلا ةنؤم اذهو

 هعوجر نكلو « ريعتسملاك هسفن ةعفنمل هضبق هنأل هسفن دي رجأتسملا دي نأب اذه نع : بيجأو

 يرتشملاك هسفن ديك تسيل هدي نأ ىلع لدي ال كلذو « ةضواعملا دقعب نكمتملا رورغلل نامضلاب
 . رورغملا نامضب عجري

 راهنلا ءاج اذإ مث . ةنماض تناك اليل هتسبلف ًامايأ هسہلتل ًابوث ةأرما ترجأتسا ول : ليق نإف

 . نامضلا ةأرملا آري قافولا ىلإ داع اذإ رجأتسملا نأ ملعف نامضلا نع تئرب

 دقو راهنلاو ليللاب هكسمت نأ اهل نإف « ديلا نود لامعتسال اهيلع نامضلا بوجو : انلق
 . راهنلا ءيجمب دقعلا هلوانتي مل يذلا لامعتسالا مدعنا

 اهبكري ملول هنأ هليلدب ةزواجملا دعب ةبادلا كاسمإ رابتعاب حص نامضلا بوجو انه اهو
 ماق نم وحن نم ىلإ وأ كلاما ىلع درلاب لوزي ةريحلا ىلإ اهداعأ نإو كاسمإلاو « نمضي تكلهف
 . يبوبحملا هركذ اذك « دجوي ملو هماقم

 عضو ىنعم يف خياشملا فالتخا نايب ىلإ اذهب راشأ :ش ( ةلاسملا هذه ليوأت : ليقو ) :م
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 دي ىلإ ًادودرم دوعلاب ريصي الف ةريحلا ىلإ لوصولاب دقعلا يهنيل ًايئاج ال ًابهاذ اهرجاتسا اذإ
 . قافولا ىلإ داع مث فلاخ اذإ عدوملا ةلزنمب نوكيف ًايئاجو ًابهاذ اهرجأتسا اذإ امأ . ىنعم كلاما

 رمألا يقبف ادوصقم ظفحلاب رومأم عدوملا نأ قرفلاو ‹ قالطإلا ىلع ىرجم باوجلا : ليقو
 ريصي ةيراعلاو ةراجإلا يفو . كلاملا بئان دي ىلإ درلا لصحف قافولا ىلإ دوعلا دعب ظفحلاب
 ربي الف ابئان وه قبي مل لامعتسالا عطقنا اذإف ادوصقم ال لامعتسالل اعبت هب آرومأم ظفحلا

 ‹ حصأ اذهو «دوعلاب

 ىلإ لوصولاب دقعلا يهتنيل ًايئاج ال ًابهاذ اهرجأتسا اذإ ) :م اهليوأت لاق نم مهنمف ةروكذلا ةلأسملا
 كلاما دي ىلإ ادودرم ) :م ةريحلا ىلإ ةيسداقلا نم :ش ( دوعلاب ) :م ةبادلا يأ :ش ( ريصي الف ةريحلا
 . ىنعم كلاما ىلإدر بئانلا ىلإ درلاو كلاملا بئان وهف ىنعم ًاعدوم ناك امل هنإف :ش ( ىنعم

 ىلإ داع مث فلاخ اذإ ) :م لادلا حتفب :ش ( عدوملا ةلزنب نوكيف ًايئاجو ًابهاذ اهرجأتسا اذإ امآ ) :م

 . نامضلا نع جرخي ثيح :ش ( قافولا

 ًابهاذ وأ « ًايئاج ال ًابهاذ اهرجأتسا ءاوس ينعي :ش ( قالطإلا ىلع ىرجم باوجلا : ليقو ) :م
 هنامض ىف ةبادلا تلخدو ًابصاغ راص ةزواجملاب نأل « نامضلا نع دوعلاب ربي ال هنإفًايئاجو
 ملادمحم نال «دجوي ملو هبئان ىلع وأ كلاما ىلع درلاب الإ نامضلا نعأربي ال بصاغلاو
 . قلطأ لب باوجلا يف « ريغصلا عماجلا » يف لصفي

 م ةيراعلاو ةراجإلا نيبو ةعيدولا نيب ينعي :ش ( قرفلاو ) :م ديق ريغ نم نماض وه : لاقو

 بئان دي ىلإ درلا لصحف قافولا ىلإ دوعلا دعب ظفحلاب رمألا يقبف ًادوصقم ظفحلاب رومأم عدوملا نأ )
 اداع اذإف ءًاقلطم هب رمألا مايقل ظفحلا يف هبئان هنأل « هسفنب عدوملا وه كلاما بئان دارأ :ش ( كلاما
 . نامضلا نم ئربف كلاملا بئان ىلإ لصح قافولا ىلإ

 عطقنا اذإف ءًادوصقم ال لامعتسالل اعبت هب ًارومأم ظفحلا ريصي ةيراعلاو ةراجإلا يفو ) :م
 م ريعملا وأ رجأتسملا يأ :ش ( ابئان وه قبي مل ) :م ىمسملا عضوملا نع ةراجتلاب :ش ( لامعتسالا

 . قافولا ىلإ دوعلاب نامضلا نع اربي الف يأ :ش ( دوعلاب أربي الف)
 ىلع درلا دجوي مل نإو أري هنإف بصاغلا ىلع بوصغملا در اذإ بصاغلا بصاغ : ليق نإف

 . هبئان وأ كلاملا

 ببس هنم دجوي مل نم ىلإ وأ نيذه دحأ ىلإ درلاب أربي لوقنف ذوخأملا يف ديزن انأب : بيجأ
 . ةيريهظلا دئاوفلا يف اذك « هيلع درلاب عفتري نامض

 يفو . باوجلا يف ليصفتلا نم :ش ( حصا ) :م قالطإلا ىلع رجألا يأ :ش ( اذهو ) :م
 . حصأ لوألا ليقو يفاكلا

۲ 



 هنأل ‹ هيلع نامض الف رمحلا هلثب جرسي جرسب هجرسأو جرسلا عزنف جرسب ًارامح ىرتكا نمو
 يف هيلع ًادئاز ناك اذإ الإ « هريغب دييقتلا يف ةدئاف ال ذإ ‹ كلاما نذإ هلوانتي لوألا لثامي ناك اذإ

 نم نذإلا هلوانتي مل هنأل ‹ نمضي رمحلا هلثمب جرسي ال ناك نإو . ةدايزلا نمضي ذئنيحف نزولا

 اذهو ‹ جرسلا يف انلق ال نمضي رمحلا هلثب فكوي ال فاكإب هفكوأ نإو . افلاخم راصف هتهج

 . ةفينح يبأ دنع نمض رمحلا هلثب فكوي فاكإب هفكوأ نإو . ىلوأ

 ‹ هيلع نامض الف رمحلا هلثمب جرسي جرسب هجرسأو جرسلا عزنف جرسب ارامح یرتکا نمو ) :م

 ال ذإ كلاملا نذإ هلوانتي) :م لوألا جرسلا لثم ناك اذإ يناثلا جرسلا يأ :ش ( لوألا لثامي ناك اذإ هنأل

 جرسي ال نأب ديقم اذه نآب لوقلا يف ةدئاف ال يأ « عنملا ثيح نم يأ :ش ( هريغب دييقتلا يف ةدئاف

 . هلثاي هريغ ناك اذ إ هبحاص هنيع يذلا جرسلا اذه ريغب

 نآ انه ظفللا يف ىلوألاو : يكاكلا لاق . حضاو وهو هنيعب دييقتلا يف خسنلا ضعب يفو

 . جرسلا كلذ ريغب نامضلا دييقت يف يأ « هريغب دييقتلا يف هلوق : يزارتألا لاقو . هنيعب لاقي

 دسفي ملف ءاوس هلثايي امو هنأل « جرسلا كلذ ريغب نذإلا دييقت يف ىلوأ ناك هنيعب ليق ولو

 . دييقتلا

 . لوقلا اذه لاق كلذلف « ةخسن هذه نوك ىلع افقو ام امنأكف : تلق

 اذإ نمض ينعي « هيلع نامض الف : هلوق نم ءانثتسا :ش ( نزولا يف هيلع ًادئاز ناك اذإ الإ ) :م

 :ش ( ةدايزلا نمضي ذئنيحف ) :م هلوقب نامضلا ةيفيك نيب مث لوألا ىلع ًأدئاز يناثلا جرسلا ناك

 م . يناثلا جرسلا نم كالهلا ناك اذإ ميقتسي اإ اذه ةعيرشلا جات لاق . ىمسملا سنج نم هنأل

 . ( رمحلا هلثمب جرسي ال ناک نإو )

 نم نذإلا هلوانتي مل هنأل ) :م اهلك ةميقلا :ش ( نمضي ) :م نوذربلا جرسب هجرس نأب :ش

 جرسلا يف انلق ال نمضي رمحلا هلثب فكوي ال فاكإب هفكوأ نإو ) :م نمضيف :ش ( افلاخم راصف هتهج

 هلثب جرسي ال جرسب هجرسأ اذإ اميف نامضلا نم ىلوأ انه اه نامضلا يأ :ش ( ىلوأ اذهو

 ىلإ ةبسنلاب لقثأ هنألو «جرسلا سنج نم سيل فاكإلاو جرسلا سنج نم جرسلا نأل «رمحلا

 . جرسلا

 نومضملا رادقم نيبي ملو :ش ( ةفينح يبأ دنع نمض رمحل ا هلثم فك وي فاكإب هفكوأ نإو ) :م

 وه لاق نكلو « ةميقلا عيمجل نماض هنآ هيف ركذي مل هنأل «« ريغصلا عماجمل ا » ةياورل ًاعابتا
 . نماض

 ‹ ناتياور ةلأسملا يف سيل : لاق نم انخياشم نمف « داز ام ردقب نمضي تاراجإلا يف رکذو

 ردقب نمضي تاراجإلا ةياور يف ناتياور اهيف لاق نم مهنمو « رسفملا ىلع لومحم قلطملا اغنإو

۲ 



 كلاما نوكيف ءاوس جرسلاو وه ناك رمحل ا هلثم فكوي ناك اذإ هنأل؛ هباسحب نمضي : الاقو

 ‹ ةدايزلاب ضري مل هنأل ‹ ةدايزلا نمضيف نزولا يف جرسلا ىلع ادئاز ناک اذإ الإ ‹ هب ًايضار

 . حصأاذهو : مالسإلا خيش لاق . ةميقلا عيمج نمضي ؛ريغصلا عماجلا» ةياور يفو . داز ام

 دارملا ليقف اذه ىنعم يف اوملكتو ةفينح يبأ نع ةياور وهو :ش ( هباسحب نمضي : الاقو ) :م
 رابشآ ةعبرأ ردق فاكإلاو ‹ نيربش ردق ةبادلا رهظ نم ذخأي جرسلا ناك ول ىتح « ةحاسلملا

 ءانمآ ةتس فاكإلاو ‹ نيونم جرسلا نزو ناك ول ىتح « ةفخلاو لقثلا يف هباسحب : ليقو

 وهف هبکرو هجرسأف ًانایرع ًارامح یراکت ولو : يفاكلا يف مكاحلا لاقو . اهتميق يثلث نمضي
 . هل نماض

 . ًانماض ناک هبکر مث هجرسأف ًانایرع ارامح یرتکا ولو : « هرصتخم » يف يخركلا لاقو
 ناك اذإ ام « ةداع هلثم جرسي ال ًارامح ناك اذإ اذهو : « يفاكلا حرش يف يباجيبسألا لاقو

 فلتخي الف « ةلآ جرسلاو بوكرلا وه دوصقملا نأل «هيلع نامض الف جرسلاب بكريو جرسي

 . هيلع جرسلا عضوب

 هرجأتسا اولاقو اذه انباحصأ لصف دقو : « يخركلا رصتخمل» هحرش يف يرودقلا لاقو

 الو جرس ريغب دلب ىلإدلب نم بكريال رامحلا نأل « نمضي مل رصملا جراخ ىلإ بكريل
 رصلملا يف هبكريل هرجأتسا نإو : اولاقو . ىنعملا قيرط نم هل نذآ دقف كلذك هرجأ املف «فاكإ

 سانلا نود نم ناک نإو « جرس ریغب بکری ال هلثم نأل « هجرسي نآ هلف تائیهلا يوذ نم وهو

 . جرس ريغب دلبلا يف بكري هلثم نأل « نمض هجرسأف

 رخف لاق . ًاقلطم نامضلا ركذ هنأل « داز ام ردقب وأ ةميقلا عيمج نمضي نمض اذإ مث

 . ةميقلا عيمج نمضي هنأ حيحصلاو هيف اوفلتخا : « ريغصلا عماجلا » حرش يف ناخ يضاق نيدلا

 ناكف هجرسأف ًانايرع رجأتسا هنأل ةدايزلا ردق نامض حصألا نوكي نأ يغبني : يزارتألا لاقو

 . بوكرلا ىلع دئازلا لمحلاك جرسلا

 هلثم ناك اذإ هيلع نامض الف همجلأف ماجل هيلع نكي مل نإ : « هرصتخم » يف يخركلا لاقو

 هب فلتي الو هريغو ماجللاب فلتخي ال رامحلا نأل كلذو هلدبأ نإ كلذكو « ماجللا كلذب مجلي

 . هماجلإب نمضي ملف
 ناك اذإ الإ « هب ايضار كلاملا نوكيف ‹ ءاوس جرسلاو وه ناك رمح ا هلثمب فكوي ناك اذإ هنأل ) :م

 اهنمضيف اهيف ًايدعتم ناكف :ش ( ةدايزلاب ضرب مل هنأل « ةدايزلا نمضيف نزولا يف جرسلا ىلع ًادئاز
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 فاكإلا نأ -هللا همحر- ةفينح يبألو . هسنج نم تناك اذإ ىمسملا لمحا يف ةدايزلاك راصف

 ام ةبادلا رهظ ىلع امهدحأ طسبني اذكو ‹ بوكرلل جرسلاو لمحلل هنأل ‹ جرسلا سنج نم سيل
 رجاتسا نإو . ةطنحلا هل طرش دقو ديدحلا لمح اذإ امك « افلاخم نوكيف رخآلا هيلع طسبني ال

 نامض الف عاتملا كلهف سانلا هكلسي هريغ قيرط يف ذخاف اذك قيرط يف اماعط هل لمحيل الامح

 ريغ دييقتلا كلذ دنع نأل ‹ توافت نيقيرطلا نيب نكي مل اذإ اذهو . رجألا هلف غلب نإو . هيلع

 رهاظلا نأ الإ « ديفم دييقتلا نإف دييقتلا ةحصل نمضي توافت ناك اذإ ام . ديفم

 جرسلا يف ةدايزلا مكح راصف يآ :ش ( هسنج نم تناك اذإ ىمسملا لمحلا يف ةدايزلاك راصف ) :م

 . ةدايزلا نم غي هنإف ةطنح ىمسملا ناك نأب نوسمخ لاق نأب ىمسملا لمحلا يف ةدايزلا مكحك

 ءاحجلا حتفب :ش ( لمحلل هنأل جرسلا سنج نم سيل فاكإلا نأ -هللا همحر-ةفينح يبألو ) :م

 نأ دارآ :ش ( رخآلا هيلع طسبني ال ام ةبادلا رهظ ىلع امهدحأ طسبني اذكو « بوكرلل جرسلاو ) :م

 ( ةطنحلا هل طرش دقو ديدحلا لمح اذإ امك افلاخم نوكيف ) :م جرسلا طسبني ام رثكأ طسبني فاكإلا

 ام سكع هنأل « رظن هيف :« ةيانعلا » بحاص لاق . ةطنحلا لمحلل طرش دق هنأ لاحلاو يأ :ش

 .همدعو طاسبنالا ىلإ رظن ريغ نم طقف ةفلاخملل كلذ لعج اذإ الإ «لاغملا نم هيف نحن

 ردق ةبادلا رهظ نم ذحأت ال ةطورشملا ةطنحلا نزو ردق ديدحلا نأل « سكع هيف سيل : تلق

 رظنلا ىلإ ةجاح الف هل مومعال هيبشتلاو ةيقشتلا هذه نأ ىلع رهاظ اذهو « ةطنحلا ذخأت ام

 . هنع باوجلاو

 :ش ( سانلا هکلسی هریغ قیرط يف ذخاف اذك قيرط يف ًاماعط هل لمحيل الامح رجأتسا نإو ) :م

 قيرط يف : هلوقل ةفص اهنأل «رجلا لحم يف ةلمج هذه « رجأتسملا هنيع يذلا قيرطلا ريغ يأ
 :ش ( هيلع نامض الف عاتملا كلهف ) :م نمضي هيف سانلا كلسي ال ناك اذإ هنأل ؛ اهب ديق . هريغ

 لامحلا غلب نإف يأ « خياشملا نم عامسلا اذك « ديدشتلاب :ش ( غلب نإو ) :م دييقتلا ةادرم مدعل
 ( رجألا هلف ) :م ليوأتلاو « -فيفختلا زوجيو - هيلإ لمحي نأ طرتشا يذلا عضوملا كلذ عاتملا

 اذإ) م رجألا بوجوو نامضلا مدع نم هانركذ يذلا اذه يأ :ش ( اذهو ) :م دوصقملا لوصحل :ش

 اذإ امأ ‹ ديفم ريغ دييقتلا ) :م توافتلا مدع دنع يأ :ش (كلذ دنع نأل « توافت نيقيرطلا نيب نكي مل

 م فوخأ وأرعوأ هكلس يذلا نوكي نأ وهو « توافت نيقيرطلا نيب ناك اذإ يأ :ش ( توافت ناک

 ًايدعتم راص هفلاخ اذإف ‹ هعاتم ظفحيل ديق اغنإ هنأل :ش ( ديفم دييقتلا نإف دييقتلا ةحصل نمضي)

 .  ةيريهظلا دئاوفلا » يف اذك ‹ دوصقملا لوصحل رجألا هلف كلذ عم ناكم ا هيلإ غلب نإو نمضيف

 ًادمحم نإ: لاقي نأ هريرقت ‹« ليصفتلا ىلع دري لاكشإ باوج اذه :ش ( رهاظلا نأ الإ ) :م

 اذه امف ديقي ملو سانلا هكلسي يذلا قيرطلا يف ذخآاذإ اميف هيلع نامض ال هنأب ةياورلا قلطأ
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 كلهف سانلا هكلسي ال اقيرط ناك نإو . لصفي ملف سانلا هكلسي اقيرط ناك اذإ توافتلا مدع

 يقب نإو ىنعم فالخلا عفترا هنأل ‹ رجألا هلف غلب نإو . افلاخم راصف دييقتلا حص هنأل نمض

 ربلا نيب توافتلا شحفل نمض ربلا يف سانلا هلمحي اميف رحبلا يف هلمح نإو :لاق « ةروص
 ًاضرأ رجأتسا نمو : لاق . ىنعم فالخلا عافتراو دوصقملا لوصحل رجألا هلف غلب نإو « رحبلاو

 راشننال ةطنحلا نم ضرألاب رضأ باطرلا نأل ء اهصقن ام نمض ةبطر اهعرزف ةطنح اهعرزيل

 هنأل ؛ هل رجأ الو ‹ اهصقن ام نمضيف رش ىلإ ًافالخ ناكف اهيقس ىلإ ةجاحلا ةرثكو اهيف اهقورع
 ضرألل بصاغ

 ( لصفي ملف سانلا هكلسي ًاقيرط ناك اذإ توافتلا مدع ) :م رهاظلا نأ الإ هلوقب باجأف ؟ ليصفتلا

 دييقتلا حص هنأل ‹ نمض كلهف سانلا هكلسي ال ًاقيرط ناك نإو ) :م توافتلاب نيقيرطلا نيب ينعي :ش

 احلا لامحلا غب نإو ينعي ديدشتلاب :ش (غلب نإو ) :م نمضيف ىنعمو ةروص :ش ( افلاخم راصف

 . هنيع يذلا عضوملا كلذ

 هنيع يذلا ناكملا ىلإ احم ا غب نإ ينعي « عاملا ىلإ لعفلا دانسإ ىلع فيفختلاب زوجيو
 هب دارأ :ش ( فالحلا عفترا هنأل «رجإألا هلف ) :م سانلا هكلسي ال يذلا قيرطلا يف هكولس عم

 :ش (يقب نإو ) :م رجأتسملا ضرغ لوصحل ىنعملا ثيح نم يأ :ش ( ىنعم ) :م رجأتسملا ةفلاخم

 . هنيع ام ريغ كلس هنأل كلذو « ةروصلا ثيح نم يآ :ش ( ةروص ) :م فالخلا

 يف سانلا هلمحي اميف ) :م ربلا يف ريسملاب هرمأ هنأ لاحلاو :ش ( رحبلا يف هلمح نإو : لاق ) :م

 ربلا نيب توافتلا شحفل نمض ) :م هيف سانلا لمحي ال رحبلا يف قيرط يف هلمح دارأ :ش ( ربلا

 :ش ( غلب نإو ) :م رحبلا نود ربلا قيرط نم ةعيدولاب رفاسي نأ عدوملل نأ ىتح :ش ( رحبلاو

 كلذ غولب وهو :ش ( دوصقملا لوصحل رجألا هلف ) :م رحبلا يف هنالمح عم هنيع يذلا ناكللا ينعي

 ريغ يف هباهذ وهو ةروص نود :ش ( ىنعم فالخلا عافتراو ) :م هنيع يذلا عضوملا ىلإ ءيشلا
 . دوصقملا لوصح دعب ربتعم ريغ فالخلا اذه نكلو هنيع يذلا قيرطلا

 نيب فالخ الب :ش ( اهصقن ام نمض ةبطر اهعرزف ةطنح اهعرزيل اضرأ رجاتسا نمو : لاق ) :م

 ءاهيقس ىلإ ةجاحلا ةرثكو اهيف اهقورع راشتنال ةطنحلا نم ضرألاب رضأ باطرلا نأل ) :م ملعلا لهأ

 رجألا نأل ‹ رجؤملا ىلع رجأتسملل يأ :ش ( هل رجأ الو اهصقن ام نمضيف رش ىلإ افالخ ناكف

 ريخم ضرألا بر دمحأو يعفاشلا دنعو :ش ( ضرألل بصاغ هنأل ) :م ناعمتجي ال نامضلاو

 لئلا رجأ هيلع دمحأ نعو . عيمجلل لثملا رجأ ذخأ نيبو ‹ ضرألا تصقن امو رجألا ذخأ نيب

 . ضرألاب رضآ باطرلا نأل هلوق ىلإ ةراشإ :ش ( هانررق ام ىلع ) :م بصاغلاك
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 ةميق هنمض ءاش نإف ءابق هطاخف مهردب اصيمق هطيخيل ًابوث طايخ ىلإ عفد نمو . هانررق ام ىلع
 يذلا قطرقلا هانعم : ليق . امهرد هب زواجي الو هلثم رجا هاطعأو ءابقلا ذخأآ ءاش نإو « بوثلا

 نابراقتي امهنأل هقالطإ ىلع ىرجم وه ليقو . ءابقلا لامعتسا لمعتسي هنأل « دحاو قاط وذ وه

 هجو . صيمقلا سنج فالخ ءابقلا نأل « رايخ ريغ نم نمضي هنأ ةفينح يبأ نعو « ةعفنملا يف
 ةفلاخملاو ةقفاوملا تءاجف صيمقلا عافتنا هب عفتنيو«هطسو دشي هنأل « هجو نم صيمق هنأ رهاظلا

 :ش ( بولا ةميق هنمض ءاش نإف ءابق هطاخف مهردب اصيمق هطيخيل ًابوث طايخ ىلإ عفد نمو ) :م
 هلثم رجأ هاطعأو ءابقلا ذخأ ءاش نإو ) :م نامضلا ءادآأب بوثلا كلم هنأل ‹ طايخلل ءابقلا نوكيو

 امك دقع ىمسملا ءارو اميف سيلو « دقعلاب الإ موقتت ال اندنع عفانملا نأل :ش ( امهرد هب زواجي الو

 ال هلثم رجأ همزلي ثيح سكمعلا ىلع وأ ًاقيقر هكاحف ًاقيفص هجسني نأ جاسنلا ىلع طرش ول

 (دحاو قاط وذ وه يذلا قطرقلا) :م وه ءابقلا نم دارملا يأ :ش ( هانعم ليق ) :م ىمس ام هب زواجي

 هل لاقي ‹ صيمقلا ناكم كارتألا هسہلي يذلا قطرقلاو - ىهان كبو هترك - بيرعت وهو :ش

 ناك اذكهو « قطرقلا يف ءاطلا حتفب انعامس ناكو : يزارتألا لاقو . - ىتهكب- ةيسرافلاب

 نعاعامس بدألا ةمدقم باتك يف هانظفح نكلو «يراخبلا ريبكلا نيدلا ظفاح مامإلا حيحصت

 . تءاش امك ةنسلألا هب تبعالت ًابرعم ناك امل هنأل « هجو امهلو « ءاطلا مضب تاقثلا

 املف «ءاتلا حوتفم وهو انركذامك - هترك- بيرعت هنأل « حتفلاب نوكي نأ يغبني : تلق

 قاط وذ قطرقلا (برغملا» يفو . مهفاف اضيآ ةكرحلا رييغت هنم مزلي الو « ءاط ءاتلا اوبلق هوبرع

 ناك هابناج طيخ اذإو «قاط ءابق ناك لبق نم دق اذإ صيمقلا : نيدلا ريهظ مامإلا لاقو . دحاو

 نأل يأ :ش ( ءابقلا لامعتسا لمعتسي هنأل ) :م «ةتوايحلا» يف اذك « قطرقلا نم دارملا وهو « ًاصيمق

 هيف نيمكلا يف ناديلا لخديو ءابقلا سبلي ام لثم سبلي هنأل « ءابقلا لامعتسا لمعتسي قطرقلا

 . ءابقلا يف امك

 نأ نذأي نأ ريغ نم هقالطإ ىلع ىرجم ءابقلا يأ :ش ( هقالطإ ىلع یرجم وه : لیقو ) :م

 ةعفنم يف يأ :ش ( ةعفنملا يف نابراقتي ) :م ءابقلاو صيمقلا نأل يأ :ش ( امهنأل ) :م قطرقلا هانعم

 :ش ( رايخ ريغ نم نمضي هنآ ةفينح يبأ نعو ) م . ةروعلا رتسو دربلاو رجلا عفد نم سبللا

 ءابقلا نال) :م ةثالثلا لوق سايق يهو ةفينح يبأ نع نسحلا اهاور ةياورلا هذهو « بوثلا بحاصل

 مکحو هجو لک نمًابصاغ ناکف « هجو لک نم ًافلاخم ناکف :ش ( صيمقلا سنج فالخ

 . اذه هجو لك نم بصاغلا

 دشي هنأل « هجو نم صيمق ) :م ءابقلا يأ :ش ( هنأ ) :م ةياورلا رهاظ يأ :ش ( رهاظلا هجو ) :م

 (ةفلاخملاو ةقفاوملا تءاجف ) :م ةروعلا رتسو دربلاو رحلا عفد نم :ش ( صيمقلا عافتنا هب عفتنيو هطسو
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ي الو «ةقف فاوملا ةهج روصقل لم ا رجأ بجي هنآ الإ « ءاش نيتهجملا يأ ىلإ إ لیمیف
 مهاردلا هب زواج

 ولو . ىلاعت هللا ءاش نإ هباب يف هنيبن ام ىلع ةدسافلا تاراجإلا رئاس يف مكحلا وهامك ىمسلا

 هنأ حصألاو ‹ ةعفنملا يف توافتلل رايخ ريغ نم نمضي : ليق « ءابقلاب رمآ دقو لیوارس هطاخ

 هنف ًازوک هنم برضف هبش نم تسط برضب رم اذإ امك راصو « ةعفنملا لصأ يف داحتالل ريخي

 هنأل ‹ ةرهاظف ةفلاخملا امأو . روكذملا هجولا نم صيمقلا هبشي ءابقلا نإ ثيح نم ةقفاوملا :ش

 ) :م بوثلا بحاص ليميف كلذك رمألا ناك اذإ يأ :ش ( ليميف ) :م ءابق هطاخو ًاصيمق هرمأ

 نو یا ام ناو ۰ هیلع ءابقلا رتو هبوث ةميق هنمض فالخلا ىلإ لام نإ :ش ( ءاش نيتهجلا يا

 ش ( ةقفاوملا ةهج روصقل لثملا رجأ بجي هنأ الإ ) :م هلوق ىنعم وهو « هلثم رجأ هاطعأو بولا ذخأ

 ایف هطاخ رله هنآ یرتالا . ةصوصخلا ةفصلا كلتب يضر اغنإو ةفصلا هذهب يضر ام هنأل

 قحأ انهف « ىمسملا هلباقي فصو توفل ىمسملا بجي مل هعضو ا ًافلاخم

 يف تاس ىلع دمال تارایإلا راس يف مكا وه امك « يمس مهاردلا ب زواجي الو

 . غلب امًاغلاب لثملا رجأ بجي ةثالثلا دنعو :ش ( ىلاعت هللا ءاش نإ هباب

 كترمأ : بوثلا بر لاق ولو . صيمقلا ةطايخب رمألا ىلع قداصت اذإ هلك اذه نأ ملعا مث

 كلام لاق هبو « بوثلا برل لوقلاف ءابقلا ةطايخب ينترمآ لب طايخلا لاقو . صيمقلا ةطايخب

 . روث وبأو ىليل يبأ نباو دمحأو

 يف : لاق نم مهنمف « يعفاشلا باحصأ فلتخاو . طايخلل لوقلا : ةياور يف دمحأ نعو

 : لاق نم مهنمو . بوثلا برل لوقلا نأ حيحصلا : لاق نم مهنمو « نيبهذملاك نالوق ةلأسملا

 افلتخا نإو . طايخلا ةنيب ةنيبلاف ةنيبلا اماقأ نإف < نمثلا يف نافلتخي نيعيابتلاك نافلاحتي امهنإ

 . ةدايزلا تبت اهنأل ‹ طايخلا ةنيب ةنيبلاو ةدايزلا ركنم هنأل كلاملل لوقلاف رجألا يف

 ليق ) :م ءابقلا ةطايخب رمأ دق هنأ لاحلاو يأ :ش ( ءابقلاب رمآ دقو لیوارس هطاخ ولو ) :م

 ءاش نإ :ش ( ريخي هنأ حصألاو ) :م ةثالثلا تلاق هبو :ش ( ةعفنملا يف توافتلل رايخ ريغ نم نمضي

 هب زواجي الو هلثم رجأ هاطعأو طيخملا ذخأ ءاش نإو . هيلع رجأ الو بوثلا ةميق طايخلا نمض

 مكح يأ :ش ( راصو ) :م ةروعلا رتسو سبللا ةعفنم يأ :ش ( ةعفنملا لصأ يف داحالل ) :م ىمسلا

 وهو ةدحوملا ءابلاو ةمجعملا نيشلا حتفب :ش ( هبش نم تسط برضب رمأ اذإ امك ) :م ةلأسملا هذه

 . ساحنلا نم برض

 ساسطو سوسط عمجلاو تسطلا يف تاغل سطلاو ةتسطلاو تسطلاو : رمع وبأ لاق

 يآ :ش ( هنإف ازوك هنم برضف ) :م ةبرعم تسطلا :ديبع يبأ نع [. . .] لاق « تاسطو سسطو
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 .اذهاذك ‹ ريخي

 ةميق رومأملا نمضي نأ نيبو ‹ هلثم رجأ هءاطعإو زوكلا ذخأي نأ نيب :ش ( ريخي ) :م رمألا نإف
 سمش لاقو . ءابقلاب رمأ دقو ليوارس هطاخ اذإ اميف يأ :ش (اذهاذك ) :م هيلع رجأ الو هبشلا
 فلاخت ةياورلا نأ الإ هرجأ هل بجي مل ليوارس هعطق ول اولاق : « ةيافكلا » يف يقهيبلا ةمئألا
 ملف ةعفنملا نم رجأ هل بجي مل ليوارس هعطق ول نولوقياوناك: « حاضيإلا » يف لاقو . اذه
 لجر ىلإ ًاهبش عفد ول هنأ دمحم نع يور هنإف ٠ اذه فلاخت ةياورلاو : لاق . هيلع دوقعملا دجوي
 . فنصملا هركذ ام رخآ ىلإ تسط هل برضيأل
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 ةدسافلا ةراجإلا باب
 خسفيو لاقي دقصع هنأ ىرت الأ ء هتلزنم هنأل ؛ عيبلا دسفت امك طورشلا اهدسفت ةراجإلا : لاق

 ( ةدسافلا ةراجإلا باب ) :م

 اهمكح يف اهعاقيإ ةحيحصلا نع اهريخأتو « اهنم,مكحلا ذخأت اهنأل ةحيحصلاب اهبقع :ش

 ولامك دقعلا ىضتقمل ةفلاخملا :ش ( طورشلا اهدسفت ةراجإلا ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق) :م

 وأ اهتمرمو رادلا نييطت طرتشا ول اذكو « هيلع رجألاف هؤام عطقنا نإ هنأ ىلع ءام ىحر رجأتسا

 . رجأتسملا ىلع اهفقس يف عذج لاخدإ وأ اهيلع باب قيلعت

 نأ وأ اهيف رئب رفح وأ اهيلع تانسم برض وأ ضرألا يف رهن ىرك طارتشا كلذكو

 ‹ ةمولعم ريغ ةلوهجم اهنإو رجألا ةلمج نم لامعألا هذه لعج هنأل رجأتسملا ىلع اهفرصت

 نأل يأ :ش ( هنأل عيبلا دسفت امك ) :م ةراجإلا هب دسفتف يقابلا ةلاهج بجوت رجألا ضعب ةلاهجو

 . عيبلا ةلرنب يأ :ش ( هتلزنم ) :م دقعلا رابتعاب ريكذتلاو ةراجإلا

 نم ال ةلاقإلا نم لاقي :هلوقو « كلذك عيبلا نأ امك :ش ( خسفيو لاقب دقع هنأ ىرت الأ ) :م

 ‹ ةسكامملاو ةقياضملا ىلع ةينبم اهنأل « طورشلاب دسفت لوقلا لم تناك اذإف « لوقلا

 ينب هنأ ال طورشلاب دسفي ال حاكنلا نأ ىرت الأ « عيبلاك ةعزانملا ىلإ ايضفم نوكي طارتشالاف

 . عيبلا يف امك طرش لك ال دقعلا اهيضتقي ال طورش طورشلاب دارأو « ةحماسملا ىلع

 هل سيلو حص دادخب نم عجراذإ ةرجألا هيطعي نأ طرشب دادخب ىلإ ةباد رجأتسا ول اذهلو

 ول اذكو « باهذلا رجأ ذخأي نأ هل ذعنيحف دادغبب تام اذإ الإ « عجري نأ ىلإ رجألاب ةبلاطما

 . قافتالاب زاج مويلا هنم غرفي نأ هيلع طرشو مهردب لمعلا اذه هل لمعيل الجر رجأتسا

 . ( ىرغصلا ىواتفلا » يف اذك « ةفينح يبأ دنع مويلا لمعلا اذه لمعيل رجأتسا ول ام فالخب

 ةراجإإلا داسف ناك اذإ اذه :ش ( ىمسملا هب زواجي ال لخملا رجأ ةدسافلا ةراجإلا يف بجاولاو ) :م

 رابتعاب ناك ول هنأل « ةيمستلا مدع رابتعاب الو ىمسملا ةلاهج رابتعاب ال « دساف طرش بہسب

 .« ناخ يضاق ىواتف»و « ةريخذلا »و « ينغملا » يف هركذ « غلب ام غلب رجألا بجي اهنم دحاو

 اذإ ام وحن الوهجم ىمسملا ناك اذإ الإ يأ « ىمسلا هب زواجي ال هلوق : ةعيرشلا جات لاقو

 ةمث هنإف اهباون يدؤيو اهرمعي نأ ىلع ةرشعب اهنكسيل اراد هنم رجأ وأ بوث وأ ةباد ىلع هرجأتسا

 . غلب ام ًاغلاب لثملا رجأ بجي
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 ال عفانملا نأ انلو . نايعألا عيب ًارابتعا غلب ام اغلاب بجي : -هللا امهمحر- يعفاشلاو رفز لاقو

 دسافلا نأ الإ « اهنم حيحصلا يف ةرورضلاب ىفتكيف اهيلإ سانلا ةجاحل دقعلاب لب اهسفنب موقنت

 اطقسأ دقف دسافلا يف رادقم ىلع اقفتا اذإ امهنكل ةداع حيحصلا يف الدب لعجي ام ربتعيف هل عبت

 ‹ عيبلا فالخب ‹ ةيمستلا داسفل ىمسملا ةدايز بجي مل لثملا رجأ صقن اذإو  ةدايزلا

 لاح لثملا رجأ بجي يأ :ش ( غلب ام اغلاب بجي :-هللا امهمحر- يعفاشلاو رفز لاقو ) :م

 ( نايعألا عيبب ًارابتعا ) :م دمحأو كلام لاق هبو « ًاغلاب لوعفم غلب ام هلوقو . غلب امًاغلاب هنوک

 ام ةغلاب ةميقلا تبجو دسف اذإ عيبلا نإف « نايعألا عيبب عفانملا عيب ًارابتعا نيربتعم يأ :ش

 . نايعألاك مهدنع عفانملا نأ ىلع ءانب اذهو «تغلب

 زرحي فيك ىقبي ال امو زارحإلا يعدتسي يوقتلا نأل :ش ( اهسفنب موقتتال عفانملا نأ انلو) :م

 سالا ةجاحل ) :م دقعلاب اعرش ةموقتم تراص ينعي «دقعلاب موقتي لب يأ :ش ( دقعلاب لب ) :م

 عفانملا نأ مالكلا لصاح . عفانملا عيب يه يتلا ةراجإلا ىلإ سانلا ةجاح لجأل يأ :ش ( اهيلإ

 ةرورضل ةراجإلا دقعب تموقت اهنكلو « اهل ةميق الو ‹ ىشالتت دجوت امكف « اهئاقبإل ضارغآ
 ىفتكيف ) :م هلوق ىنعم وهو ةرورضلا ردقب ردقتي ةرورضلاب تباثلاو « سانلا نع ةجاحلا عفد

 حيحصلا دقعلا يف ةرورضلاب ىفتكي كلذك رمألا ناك اذإ ينعي :ش ( اهنم حيحصلا يف ةرورضلاب

 . اهب ىفتكيف « ةحيحصلا ةراجإلاب عفدنت يهو ةرورضلا ردقب ردقتت ةرورضلا نأل ةراجإلا نم

 دسافلا يف لشملا رجأ بجي ال نأ يغبني لاقي امع باوج اذه :ش ( هل عبت دسافلا نأ الإ ) :م

 هنأ رابتعاب حيحصلا يف تبثي ام هيف تبشيف حيحصلل عبت دسافلا نأب باجأف . ةرورضلا مدعل

 يف الدب لعجي ام ربتعيف) :م دسافلل دوجو ال هنأك راصف « عبتلل ال لصألل رابتعالاو « هعبت

 دقعلا يف ال هب لعجي ام ةدسافلا ةراجإإلا يف ربتعي يأ « باوجلا ةمتت نم اذه :ش ( ةداع حيحصلا

 ( ةدايزلا اطقسأ دقف دسافلا يف رادقم ىلع اقفتا اذإ امهنكل ) :م لم لا رجأ ردق وهو « ةداع حبيحصلا

 باجأف « غلبامًاغلاب لغلا رجأ بجي نآ متركذ ام ىلع يغبني لاقي امع باوج اًسضيآ اذه :ش

 ة دايزلا طقسأ دقف دسافلا دقعلا يف نيعم رادقم ىلع اقفتا اذإ نيدقاعتملا نكل يأ « امهنكل هلوقب

 . كلذ ىلع ةيمستلاب امهيضارتل نيعملا رادقملا ىلع

 لاقي امع باوج ًاضيأ اذه :ش ( ةيمستلا داسفل ىمسملا ةدايز بجي مل لثملا رجأ صقن اذإو ) :م

 ام اغلاب ىمسملا رجألا بجي نأ يغبني ناك رادقم ىلع امهقافتاب ةدسافلا يف ةدايزلا تطقس امل

 داسف لجأل ىمسملا ىلع ةدايزلا بجت مل ىمسملا نع لثملا رجأ ضقن اذإ و : هلوقب باجأف . غلب

 . ىمسملاو لثملا رجأ نم لقألا وهام ىلع بجاولا رقتساو « ةيمستلا

 ةدايزلا طوقس يف امهيضارت ربتعي ال نأ يغبني لاقي امع ًاضيأ باوج :ش ( عيبلا فالخب ) :م
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 نمو . الف الإو هنع لقتنا ةيمستلا تحص نإف ‹ يلصألا بجوملا وهو هسفن يف موقتم نيعلا نأل

 يمسي نأ الإ ‹ روهشلا ةيقب يف دساف دحاو رهش يف حيحص دقعلاف مهردب رهش لك اراد رجأتسا

 دحاولا ىلإ فرصنت هل ةياهن ال اميف تلخد اذإ لك ةملك نأ لصألا نأل « ةمولعم روهش ةلمج

 .هيف دقعلا حصف ًامولعم دحاولا رهشلا ناكف « مومعلاب لمعلا رذعتل

 ينعي :ش ( هسفن يف موقنم نيعلا نأل ) :م عيبلا فالخب هلوقب باجأف « دسافلا عيبلا يف امك

 ركذو « يلصألا بجوملا وه ةميقلا يأ :ش ( يلصألا بجوملا وهو ) :م ةرورض الب ةلاصألاب
 . ربخلا ريكذتل ريمضلا

 وه يذلا يلصألا بجوملا نع يأ :ش ( هنع لقتنا ) :م عيبلا يف :ش ( ةيمستلا تحص نإف ) :م

 وه هلوق هيلع لد يذلا بجاولا ىلإ عجري لقتنا يف ريمضلاو « ةيمستلا ةحصل ىمسملا ىلإ ةميقلا

 اذكو « ةيمستلا ركذ ليوأت ىلع ةيمستلا ىلإ لقتنا يكاكلا لوق نم برقأ وهو « يلصألا بجوملا

 مل نإو يأ :ش (الف الإو ) :م ىمسملا ىلإ يلصألا بج وملا نع لدبلا لقتنا يأ يزارتألا لوق نم

 . ةميقلا وه يذلا يلصألا بجوملا ىلع بجاولا لقتني الف ةيمستلا حصت

 اندنع اهب عفتني ملاذإ رجألا بجيال ةدسافلا ةراجإلا يف : « يواحطلا حرش » يفو

 رجأتسا ولو . حيحصلاك ءافيتسالا نمو نكمتلاب لثلا رجأ بجي كلامو يعفاشلا دنعو دمحأو

 . ةفينح يبأ دنع راقعلا يف زوجي ليقو . فالح الب زوجي ال هضبق لبق هرجأ مث ًائيش

 لضفلا هل بيطي ال رثكأ ةيناثلا ةرجأ تناك ولف . فالح الب زوجي ضبقلا دعب هرجأ نإو

 يف دمحأو يعفاشلا لاقو . ةياور يف دمحأو بيسملا نباو يعخنلاو يبعشلاو يروشلاو اندنع

 . هل بيطي :يرهزلاو نسحلاو ءاطعو روث وبأو هرخآ

 نأ الإ روهشلا ةيقب يف دساف دحاو رهش يف حيحص دقعلاف مهردب رهش لك اراد رجاتسا نمو) م

 يف يعفاشلا لاق هبو « مهردب رهش لك رهشأ ةرشع لوقي نأب :ش ( ةمولعم روهش ةلمج يمسي

 لاقو . ةلطاب ةراجإلا : حصألا يف يعفاشلا لاقو دمحأآو يرخطصاإلا هراتخاو . لجألا

 ةمزال نوكت ال ةراجإلا نأل « ةرجألا قحتسا رهش ىضم املكو « ةحيحص ةراجإلا :كلام

 . ةدملا ركذ ىلإ جاتحي الفرجألا ريدقتب ةردقم عفانملا نأل «هدنع

 ( مومعلاب لمعلا رذعتل دحاولا ىلإ فرصنت هل ةياهن ال اميف تلخد اذإ لك ةملك نأ لصألا نأل ) :م

 روهشلا نم ضعبلا حيجرتو ‹ روصحم ريغاهنم ضعبلاو ةلوهجم روهشلا ةلمج نأل :ش

 وهو هيف دقعلا حصيف نقيتم مولعم اهنم دحاولاو « حجرم الب حيجرت عمجلاو ىندألا نيب طسوتما

 . دحاولا رهشلا يف يأ :ش ( هيف دقعلا حصف ًامولعم دحاولا رهشلا ناكف ) :م : هلوق ینعم
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 ‹ هيف دقعلا حص يناثلا رهشلا نم ةعاس نكس نإف لاق . ةمولعم تراص ةدمل ا نأل ٠ زاج ةمولعم

 دقعلا مت هنأل ‹ هلوأ يف نکسی رهش لک كلذكو « يضقني نأ ىلإ هجرخي نأ رجاؤملل سيلو

 هيلإ لام دقو سايقلا وه باتكلا يف هركذ يذلا نأ الإ ٠ يناشلا رهشلا يف ىنكسلاب امهيصضارتب

 يناثلا رهشلا نم ىلوألا ةليللا يف امهنم دحاو لكل رايخلا ىقبي نأ ةياورلا رهاظو ‹ خياشملا ضعب

 جرحلا ضعب لوألا رابتعا يف نأل « اهمويو

 .لاحلا يف ًازئاج خسفلا ناكل روهشلا ةيقب يف ًادساف دقعلا ناك اذإ : ليق نإف

 فيكو داقعنالا لبقف رهشلا لوأ يف ذ ةراجإلا داقعناو ةفاضملا دوقعلا نم ةراجإلا نأب : بيجا
 دقملا ءاهتنال ةراجإلا ضقني نأ امهنم دحاو لكل ناك ) :م رهشلا يأ :ش ( مت اذإو ) :م . خسفي

 . دحاو رهش يف ناك يذلا :ش ( حيحصلا

 ؟ حصي له ريخألا رضحم ريغ نم ةراجإلا امهدحأ خسف اذإ مث

 ال مهضعب لاقو . حصي ال امهلوق ىلعو « حصي : فسوي يب أ لوق ىلع خياشملا ضعب لاق

 نأل؛ زاج ةمولعم روهش ةلمج ىمس ولف ) ۲ ةریخذلا * يفاذک قافتالاب هبحاص ةرضحب الإ حصي

 ىلع بصنلا ناهجولا ىلوألا ةمولعم يف زوجيو « ةلاهجلا تعفتراف :ش ( ةمولعم تراص ةدللا
 . ةيفصولا ىلع رجلاو « روهشلا نم لاحلا

 نال :ش ( هيف دقعلا حص يناثلا رهشلا نم ةعاس نكس نإف ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م
 + يعفاشلل ًافالخ دمحأ لاق هبو « يطاعتلاب عيبلاك دقعلا ءادتبا ىرجم ىرج امهنم يضارتلا
 . ةرم رم دق رجاؤملا يف مالكلاو « رهشلا يأ :ش ( يضقني نأ ىلإ هجرخي نآ رجاؤملل سيلو)

 :ش (يناثلا رهشلا يف ىنكسلاب امهيضارتب دقعلا مت هنأل « هلوأ يف نكسي رهش لك كلذكو ) :م

 ( باتکلا يف هركذ يذلا نا الإ ) :م ًارجأ متيو هلوآ يف نكسي رهش لك يف دقعلا حصي كلذك يأ
 لك سأر نأل « نيرحأتملا نم :ش ( خياشملا ضعب هيلإ لام دقو ‹ سايقلا وه ) :م يرودقلا يأ :ش
 . خسفلا نكي الف رهشلا سأر ىضم له اذإف لالهلا اهيف لهي يتلا ةعاسلا وه ةقيقحلا يف رهش

 نأل ‹ اهمويو يناثلا رهشلا نم ىلوألا ةليللا يف امهنم دحاو لكل رايخلا ىقبي نأ ةياورلا رهاظو ) :م

 ىقہيف « اهمويو ىلوألا ةليللا وه فرعلا يف رهشلا سأر نأل :ش ( جرحا ضعب لوألا رابتعا يف
 . فرعلل ارابتعا اهيف رايخلا

 دحاو لكل : مهضعب لاق رهشلا مات دعب خسفلا تقو يف اوفلتخا دق انخياشم نأ ملعاو
 يناثلا رهشلا نم نكس اذإ ىتح لالهلا لهي نيح ينعآ « لوألا رهشلا متي نيح خسفلا قح امهنم
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 ةمولعم ةدملا نأل ةرجألا نم رهش لك طسق نيسي مل نإو زاج مهارد ةرشعب ةنس ًاراد رجأتسا نإو

 ءادتبا ربتعي مث . موي لك طسق نيبي مل نإو زئاج هنإف دحاو رهش ةراجإك راصف « ميسقتلا نودب

 قح يف اهلك تاقوألا نأل  هرجاتسا يذلا تقولا نم وهف ائيش مسي مل نإو <« ىمس ام ةدملا

 . انخياشم ضعبو يرودقلا بهذ هيلإو كلذ دعب خسفلا قح ىقبي ال ةعاس

 نأ حيحصلاو نيسلا ةمالعب ةزئاجلا ةراجإلا باب يف « تاعقاولا يف ديهشلا ردصلا لاقو

 يف هل تبثي امنإ خسفلا رايخ نإف ‹ كلاثلاو يناثلا رهشلا نم لوألا مويلاو ىلوألا ةليللا يف خسفي

 هراتخاو « اهمويو ىلوألا ةليللا يف خسفلا هل انخياشم ضعب لاقو . اذه رهشلا لوأو زهش لوأ

 . « ةيادهلا » بحاص

 نم رهشلا سأر ةراجإلا ضقني نأ امهنم لكل هلوقب دمحم دري مل : ليق ٠ ةريخذلا يفو

 لاق امك« اهموي عم اهيف لهي يتلا ةليللا وه ةداعو افرع رهشلا سأر هدارم لب « ةقيقحلا ثيح
 مل اهيف لهي يتلا ةليللا يف هاضقف رهشلا سآر هقح نيضقيل فلح :«نايألا» باتك يف دمحم

 ة راجإلا تخسف : رهشلا ءيجم لبق خسافلا لوقي نأ هخسف قيرط : ليقو « ًاناسحتسا ثنحي

 . هخسف اذكو « حصي ًافاضم ةراجإلا دقع اذإ له اذإ ةراجإلا خسفتف رهشلا سأر

 رآ نيرهش ةرجأ لجعأ ول : ةلأسملا هذه يف هطورش يف يدنقرمسلا دمحأ مكاحلا ركذو

 دقعلا ةلالد ليجعتلاذإ . هب لجعام ردق يف خسفلا امهدحأ يف سيل كلذ رجألا ضبقو ةثالث

 نم انخياشم نم ؟حصي له هبحاص رضحم ريغ نم ةراجإلا امهدحا خسف اذإ مث . لجعاميف
 ‹حصي فسوي يبأ لوق ىلعو . حصيال دمحمو ةفينح يبأ لوق ىلع فالخلا ىلع هنإ :لاق

 ۾ . (ةريخذلا» يفاذك « فالح الب هبحاص نم رضحعب الإ انه خسفلا حصي ال لاق نم مهنمو

 نودب ةمولعم ةدملا نألء ةرجألا نم رهش لك طسق نربي مل نإو زاج مهارد ةرشعب ةنس اراد رجأتسا نإو)

 ملعي ال ناتلاسم ناتاه :ش ( موی لک طسق نربي مل نِإو زئاج هناف « دحاو رهش ةراجإك راصف ميسقتلا

 . ىکاکلا لاق اذک «فالخ امهیف

 زوجي يذلا لوقلا ىلع : يعفاشلا لاقو : يخركلا رصتخمل هحرش يف يرودقلا لاق: ليق

 . ةنس لك ةصح نيبي ىتح زوجي ال ةنس نم رثكأ ةراجإلا

 لك طسق ركذي مل نإو اندنع حصي هنإف « ةمولعم نينس هراد رجأ اذإ اميف فالخلا اذه : تلق

 نم بجر رهش نم لوقي نأب ىمس يذلا تقولا نم يأ :ش ( ىمس ام ةدملا ءادتبا ربتعي مث ) :م ةنس

 . ًالثم ةنسلا هذه

 قح يفاهلك تاقوألا نأل «هرجاأتسا يذلا تقولا نم وهفانيش مسي مل نإو ) :م
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 ناك نإ مث . هل لحمب تسيل يلايللا نأل ‹ موصلا فالخب « نيميلا هبشأف ءاوسلا ىلع ةراجإلا

 رهشلا ءانثأ يف ناك نإو . لصألا يه اهنأل ةلهألاب اهلك ةنسلا روهشف لالهلا لهي نيح دقعلا

 يبأ نع ةياور وهو -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع مايألاب لكلاف

 م ببسلا بقعتي يذلا نامزلا نيقيب هلثم يفو « روكنم رهشلا ركذل :ش ( ءاوسلا ىلع ةراجإلا

 نأل « هيف نيميلا هنم دجو يذلا رهشلا نيعت ًارهش ًانالف ملكي ال فلح اذإ امك :ش ( نيميلا هبشأف)

 فالخب) :م محازملا مدعل هنيعتل كلذب هتحصو دقعلا ةحص دصقي نأ دقاعلا لاح نم رهاظلا

 نأل « هنيعي مل ام ارهش موصي نأ رذن اذإ اميف هرذن بقعي يذلا رهشلا نيعتي ال ثيح :ش (موصلا

 يف عورشلا نأ هحضوي :ش ( هل لحمب تسيل يلايللا نأل ) :م ءاوسلا ىلع هيف تسيل اهلك تاقوألا

 . ببسلاب كلذ نرتقي ال ابرو « هنم ةيزعب الإ نوكي ال موصلا

 نيح يأ لوعفملا ءانب ىلع ءاهلا حتفو ءايلا مضب :ش ( لالهلا لهي نيح دقعلا ناك نإ مث ) :م

 ىلع زوجي يزارتألا لاقو . يكاكلا هلاقاذك « رهشلا نم لوألا مويلا هب دارأ« لالهلا رصبي

 ‹ لهأو لالهلا له :ةرهوجلا يف لاق « اًعيمج لوعفملل ينبملا ةغيص ىلعو « لعافلل ينبملا ةغيص

 لهأ ديز وبأ زاجأو « لالهلا انيأر اذإ نحن انللهأو لهأ الإ لاقيال : لاقو له يعمصأللا عفدو

 . لالهلا

 ءرهشلا نم لوألا مويلا هب دار : هلوقب لالهلا لهي نيح هلوق هحرش يف مهضعب رسفو
 نيب ةافانملل هنأل اذهو رهشلا نم ىلوألا ةليللا لوأ وه لب لالهلا لهي نيح سيل هنأل ؛ رظن هيفو

 ‹ رهشلا مايأ لوأ نم ةدملا رابتعا ىلإ ةجاح الف ءاوس اهيف يلايللاو مايألا لب تاقوألاو ةراجإلا

 . انلق ام وهو رهشلا لوأ نم ربتعي لب

 هب ىفكو ءاذه ريغ لقي ملو هلعاف مسي ملام ىلع لالهلا لهأ : يقانغسلا لاق : تلق

 . هحرش يف ةعيرشلا جات هيلع صن اذكو «ةجح

 روهشلا يف :ش ( لصألا يه ) :م ةلهألا نأل يأ :ش ( اهنأل ء ةلهألاب اهلك ةنسلا روهشف ) :م

 ةلهألا نع كنولاسي :  ىلاعت هللا لاق « هريغ ىلإ راصي ال انكم هب لمعلا ناك امهمف ءةيبرعلا

 لدبلا ىلإ راصي اغنإو « ةلهألا نع لدب مايألاو « ( ۱۸۹ ةيآلا : ةرقبلا ) € سانلل تيقاوم يه لق

 رهشلا نم لالهلا لهي نآ ىلإ اهنكسي نأ هل ناكف نكمم انه اهو « لصألا رابتعا رذعت اذإ

 . لخادلا

 رهشلا فصن يف ةراجإلا تعقو نأب :ش ( رهشلا ءانثأ يف ) :م دقعلا يأ :ش ( ناك نإو ) :م

 نيتسو ةئامثالث نوكيف :ش ( - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع مايألاب لكلاف ) :م مايأ يضم دعب وأ

 نع ةياور ) :م ةفينح يبأ لوق يأ :ش ( وهو ) :م ةياور يف دمحأو لوق يف يعفاشلا لاق هبو . اًموي
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 - هللا همحر - فسوي يبأ نع ةياور وهو -هللا همحر- دمحم دنعو -هللا همحر- فسوي

 ىتم هنآ هلو . اهنم لوألا يف يهو ةرورض اهيلإ راصي مايألا نأل ‹ ةلهألاب يقابلاو مايألاب لوألا
 يف رم دقو « ةدعلا هريظنو ‹ ةنسلا رخآ ىلإ اذكهو ةرورض مايألاب يناشلا ادتبا مايألاب لوألا مت

 ‹ ماجحلاو مامحلا ةرجأ ذخأ زوجيو : لاق . قالطلا

 لوألا - هللا همحر -فسوي يبأ نع ةياور وهو - هللا همحر -دمحم دنعو «- هللا همحر - فسوي يبأ

 رهشو لالهلاب ارهش رشع دحأ نوكيف :ش ( ةلهألاب يقابلاو مايألاب ) :م لوألا رهشلا يأ :ش (

 . ريخألا رهشلا نم لوألا رهشلا نم يقب ام لمكي مايألاب

 يف ) :م مايألاب رهشلا رابتعا ىلإ ةرورضلا يأ :ش ( يهو ةرورض اهيلإ راصي مايألا نال ) :م

 لاق هبو « هريغ ىلإ ىدعتي الف يقابلا نود روهشلا نم لوألا رهشلا يف يأ :ش ( اهنم لوألا

 . ةياور يف - هللا همحر - دمحأو لوق يف يعفاشلا

 رهشلا مت ىتم يأ :ش ( مايألاب لوألا مت ىتم ) :م نأشلا نأ ةفينح يبألو يأ :ش ( هنأ هلو ) :م

 مايألاب يناثلا رهشلا أدتبا يأ :ش ( ةرورض مايألاب يناثلا ادتبا ) :م هيلي يذلا رهشلاب مايألاب لوألا

 . يناثلا ضعبب الإ نوكي ال هماتو ًارهش يمس هنأل « هليمكت ةرورض ًاضيأ

 رخآ ىلإ عبارلاو ثلاثلا رهشلا يف مكحلا نوكي اذكه يأ :ش ( ةنسلا رخآ ىلإ اذكهو ) :م

 اذه ريظن ىأ :ش ( ةدعلا هريظنو ) :م ةرورض ةلهألا نود ددعلا رابتعا بجي ذئنيحف « ةنسلا

 يف يأ :ش ( قالطلا يف رم دقو ) :م ددعلاب وأ روهشلاب رابتعالا ثيح نم ةدعلا ةلأسم فالتخالا

 . باتكلا نم قالطلا باتك لوأ

 . هب قلعتي امو قالطلا يف دري مل فالتخالا اذه لثم ةحبار ريغ ةلاوح اذه: يقانغسلا لاق

 ةلاوحلا نإف ؛ ةياهنلا بحاص طلغ : فنصلا هلاق ام ابقعتم يدنقرمسلا ناهرب ققحلا مامإلا لاق

 روهشلا ةيقب ةيقب رهشلا لوأ يف قالطلا ناك نإ مث : قالطلا باتك لوأ يف ركذ هنأل ‹ ةحبار

 . هرخآ ىلإ . . . . ةفينح يبأ دنع كلذك ةدعلا قح يفو :هلوق ىلإ -ةلهألاب

 نأل ركذلاب امهصحخ :ش ( ماجحلاو مامحلا ةرجأ ذخأ زوجيو ) :م: يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 رهاظب اذخأ « مامحلاو ماجحلا ةلغ ءاملعلا ضعب هرك « طوسبملا » يفو . اًفالخ هيف سانلا ضعبل

 هيف فشكت هنإف « تیب رش هللا لوسر هامسو « نيطايشلا تيب مامحلا : اولاقو ثيدحلا

 . 'تاساجنلاو تالاسغلا هيف بصتو تاروعلا

 يئاسنلاو يراخبلا هفعض ۰ يتمسلا نامثع نب ىيحي هيفو ريبكلا يف يناربطلا هاور : (۲۷۸ /۱) يمٹیهلا لاق (۱)

 . حيحصلا لاجر هلاجر ةيقبو « نابح نباو متاح وبأ هقثوو

 . سابع نبا نع وه :تلق

Yo 



 :lb مالسلاو ةالصلا هيلع لاق « نيملسللا عامجإل ةلاهجلا ربتعي ملو سانلا فراعتلف مامحلا امأف

 مجتحا مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ يور املف ماجحلا امأو«نسح هللا دنع وهف انسح نوملسملا هآر

 هنألو . ةرجألا ماجحلا ىطعأو

 . ءاسنلا مامح ذاختا هركي : اولاقف « ءاسنلا مامحو لاجرلا مامح نيب لصف نم مهنمو
 ةريره وبأو نامشع هبسك هرك نمو « ماجحلا رجأ حابيال هنأ دمحأ نع يلبنحلا يضاقلا لاقو
 . ملسم هاور « ثيبخ ماجحلا بسك ١ : مالسلا هيلع هلوقل يعخنلاو نسحلاو

 رايد يف ًاًصوصخ سانلا نيب كلذب فرعلا نايرجل ينعي :ش ( سالا فراعتلف مامحلا امأف ) :م
 نأل « ناسحتسالا باوج ىلإ ةراشإ اذه :ش ( نيملسملا عامجإل ةلاهجلا ربتعي ملو ) :م كرتلا
 هيلع لاق ) :م كلذ ىلع نيملسملا عامجإل ةلاهجلا ربتعي ملف لاقف ء ةلاهجلل زاوجلا مدع سايقلا

 اذإ نيملسملا نأ ىلع ًاليلد اذه ركذ :ش ( « نسح هللا دنع وهف اًتسح نوملسملا هآر ام » مالسلاو ةالصلا
 . نسح هللا دنع وهف اًدسح نوملسملا هآر ام لك نأل « ًالوبقم اذه نوكي رمأ ىلع اوعمجأ

 - دوعسم نبا ىلع فوقوم وه اغنإو ‹ حيحص ريغ ةي يبنلا ىلإ ثيدحلا اذه عفر نكلو
 نب رز نع مصاع انثدح شايع نب ركب وب انثدح٤ هدنسم» يف دمحأ هاور - هنع هللا يضر

 بلق دعب دابعلا بولق يف رظن هللا نإ : لاق - امهنع هللا يضر - دوعسم نب هللا دبع نع شيبح
 نوملسملا هآر امف « هنيد ىلع نولتاقي هیبن ءارزو مهلعجف دابعلا بولق ريخ هباحصأ بولق دجوف دمحم
 . « ءىس هللا دنع وهف انيس نوملسملا هآر امو « نسح هللا دنع وهف اتسح

 يف يسلايطلا دواد وبأ اًصضيأ هاورو «« لخدملا »يف يقهيبلاو «هدنسم» يف رازبلا هاورو
 : ىس ضوع لاق هنأ الإ « هركذف هللا دبع نع لئاو يبأ نع مصاع نع يدوعسملا انثدح« هدنسم»

 باتك يف يقهيبلاو دوعسم نبا ةمجرت يف « ةيلحلا » يف ميعن وبأ هاور هقيرط نمو
 . (همجعم يف يناربطلاو < «داقتعالا»

 مث « هعفرف مهضعب أطخأ دقو : «رصتخلملا » ثيداحأ ىلع مالكلا يف يداهلا دبع نبا لاق

 . طقاس هدانسإ نکل سنأ ثیدح نم اعوفرم يور دقو : لاق

 جرخأ :ش ( ةرجألا ماجحلا ىطعأو مجتحا مالسلا ةالصلا هيلع هنأ يور املف ماجحل ا امأو ) :م

 ىطعأو مجتحا اب يبنلا نأ - امهنع هللا يضر - سابع نبا نع سوواط نع ملسمو يراخبلا
 . هرجأ ماجحلا

 . هطعي مل هتیهارک ملع ولو : ظفل يفو . هطعي مل اًمارح ناك ولو : هظفل يف يراخبلا داز
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 سيتلا بسع ةرجأ خا زوجي الو : لاق . ًازئاج عقيف مولعم رجأب مولعم لمع ىلع راجئتسا
 بسع تحسلا نم نإ ١ : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ثانإلا ىلع وزنيل الحف رجاؤي نآ وهو

 ‹ جحلاو ناذألا ىلع راجئتسالا الو : لاق . هيلع ةرجألا ذخأ دارملاو ٠ « سيتلا

 ر
 ( هنألو) :م ةخوسنم هييرحت يف تدرو يتلا ثيداحألاو . هطعي مل اتحس ناك ولو : ملسلو

 . ةحيحصلا تاراجإلا

 وزنيل الحف رجاؤي نأ وهو سيتلا بسع ةرجأ ذخأ زوجي الو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 لعف باب نم اًبسع اهبسعي ةقانلا لحفلا بسع : لاقي « هبارض لحفلا بسع :ش ( ثانإلا ىلع
 اذهو « هرخآ ىلإ . . . وهو : هلوقب فنصملا هرسفو رباغلا يف رسكلاو يضاملا يف حتفلاب لعفي
 ناهجو يعفاشلا باحصأ ضعبو يلبنحلا بلاطملا وبأ جرخو . ةعبرألا ةمئألا نيب فالخ الب
 . حابم عافتنا هنأل « هزاوج يف

 . ءاقتسالل رئبلاو « عاضرإلل رئظلا ةراجإك زوجيف هيلإ وعدت ةجاحلاو

 تحسلا نم نإ » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ) :م هلوقب هيلإ راشأ « ثيدحلا روهمجلا ةجحو
 يذمرتلاو دواد وبأو يراخبلا هجرخأ « ظفللا اذه ريغب نكلو حيحص ثيدحلا :ش ( سیتلا بسع

 نع ىهن : ب يبنلا نأ - امهنع هللا يضر - رمع نبا نع عفان نع مكحلا نب يلع نع يئاسنلاو
 . هاجرخي ملو يراخبلا طرش ىلع هنأ هجارخإ دعب لاق ثيح مكاحلا مهوو « لحفلا بسع

 . يراخبلل هزعي ملو يئاسنلاو يذمرتلل « هرصتخم» يف هازع يرذنملا نيدلا يكز هنم بجعأو

 الي يبا نآ ةريره يب نع نيريس نبا نع راوس نب ثعشأ نع هدنسم يف رازبلا جرخأو
 ذخا دارملاو ) :م هننس يف سيلو يئاسنلل قحلا دبع هازعو . سيتلا بسعو بلكلا نمث نع ىهن

 دارملا اغإو « تحسلا نم سيل بسعلا سفن نأل « ثيدحلا ريسفت ىلإ هب راشأ :ش ( هيلع ةرجألا
 . سيتلا بسع يرك تحسلا نم نإ : هريدقت فوذحم فاضمل اف هيلع رجألا ذخآ

 هبو ‹ زوجي الو يآ :ش ( جحلاو ناذآلا ىلع راجفتسالا الو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م
 يعخنلاو سوواطو نيريس نباو نسحلاو يرهزلاو كاحضلاو ءاطع لوق وهو دمحأ لاق

 نآرقلا ميلعتو ةمامإلاو ةماقإلاو ناذألا ىلع راجشتسالا حصي الو ةلبانحلا يواح يفو . يبعشلاو

 . هرجأ حابيو حصي هنعو . جحلا يف ةباينلاو هقفلاو

 مهنم هعفن نمل لالا تيب نم قزرلاك هيلع صن « طرش الب اًئيش كلذل يطعأ هرجأ ول امك

 بتك ةراجإ زوجيو « طقف ضئارفلاو ثيدحلاو هقفلا ميلعت ىلع زوجي : ليقو ‹ ةبقرلاكو دعتم
 . یھتنا « ةرجآب هخسن حابيو « ناهجو فحصلملا ةراجإ ةحص يفو ‹ خسنلاو ةءارقلل حابملا ملعلا
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 راجئتسالا زوجي ال ملسملا اهب صتخب ةعاط لك نأ لصألاو هقفلاو نآرقلا ميلعتو ةمامإلا اذكو

 مولعم لمع ىلع راجئتسا هنأل « ريجألا ىلع نيعتي ال ام لك يف حصي يعفاشلا دنعو « اندنع هيلع

 ‹« هب اولكأت الو نآرقلا اوءرقا »: مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق انلو . زوجيف هيلع نيعتم ريغ

 اقالحخ يزارتألا لاق . زوجيال اذكو يآ :ش ( هقفلاو نآرقلا ميلمتو ةمامإلا اذكو ) :م

 نآرقلا دلو ملعي نأ الجر لجر رجأتسي نأ زوجي الو : « يفاكلا » يف مكاحلا لاقو يعفاشلل

 نع ًالقان «ىواتفلا ةصالخ » يفو « نذؤيوأ « ناضمر يف مهمؤيوأ « ضئارفلاو هقفلاو

 سيردتلاو ريكذتلاو ناذألاو هقفلاو نآرقلا ميلعتك تاعاطلا ىلع راجئتسالا زوجي ال :لصألا

 . رجألا ينعيو رقلاو جحلاو

 لاق مث « ثيللا وبأ هيقفلاو رصن وبأو ماصعو يعفاشلا ذخأ هبو زوجي ةنيدملا لهأ دنعو

 هقفلاب ديق « ميلعتلاب هرمأي مث ةمولعم ةدم ملعملا رجأتسي نأ ةليحلا ةصالخلا يفو . زوجي ال اذكو

 مولعلاو اهوحنو فيرصتلاو وحنلاو ةغللاك ةيبدألا مولعلا ةءارق لجأل راجئتسالا زوجي هنأل

 . امهوحنو لوقعملاو بطلاك ةيمكحلا

 لك نأ ) :م ءايشألا هذه ىلع راجئتسالا ةمرح هيلع ىنب يذلا لصألا يأ :ش ( لصألاو ) :م

 ىلع عقي ةبرق ءايشألا هذه نأل :ش ( اندنع اهيلع راجنتسالا زوجي ال ملسملا اهب صتخي ةعاط

 ذخأ زوجي الف ‹ (۳۹ ةيآلا : مجنلا) € ىعس ام الإ ناسنإلل سيل نأو # : ىلاعت هللا لاق ءلماعلا

 ةلمب صتخت ينعي « ملسملا اهب صتخيا : هلوقب ديق « ةالصلاو موصلاك هريغ نم ةرجألا

 نآل زوجي ةاروتلا ميلعت ىلع ايمذ ملسم رجأتسا اذإ امك زوجي صتخي ملاذإ هنأل ءمالسإلا

 ريغ مولعم لمع ىلع راجئتسا هنأل « ريجألا ىلع نيعتي ال ام لك يف حصي يعفاشلا دنعو ) :م

 كلام لاق هبو :ش ( هب اولکأت الو نآرقلا اوءرقا » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق انلو . زوجيف هيلع نوعتم

 يف دمحأ ثيدحلا اذه جرخأ هنإف « نيعتي ال ام هلوقب ديق « ةبالق وبأو روث وبأو ةياور يف دمحأو

 يبأ نع ريثك يبأ نب ىيحي ينثدح يئاوتسدلا ماشه نع ميهاربإ نب ليعامسإ انربخأ هدنسم

 يبآ نباو هیوهار نب قاحسإ هاورو «هب اورٹکتست الو « هيف اولغت الو ‹ هنع اوفجت الو « هب اولکأت الو

 يبآ نبا یحی ينثدح : ل ارتا مات نع میا نب لیعاسا قیر نم ر

 . اعوفرم . . . لبش نب نمحرلا دبع نع يناربحلا دشار يبأ نع ريغ

 . فيض وهو دوا نب مادقلا هخیش نع طسوألا یف (ناربطلا اور )١۹۸/۷( عمجملا يف يمثيهلا لاقو

 نع ةملس يبآ نع ريثك يبأ نب ىيحي نع ساربن نب كاحضلا قيرط نم « )٤/ ٩۷( لماكلا يف يدع نبا هجرخأو
 ےس . اعوفرم . . . ةريره يبأ
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 :-هنع هللا يضر - صاعلا يبأ نب نامثع ىلإ مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر دهع ام رخآ يفو

 (ارجأ ناذألا ىلع ذخأي ال ًانذؤم ذختا نإو»

 وبأو ديمح نب دبع هاور قازرلا دبع قيرط نمو «هفنصم» يف قازرلا دبعو هفنصم »يف ةبيش
 . يناربطلاو يلصوملا ىلعي

 . امهنع هللا يضر- ةريره يبأو فوع نب نمحرلا دبع نع ثيدحلا اذه يورو

 نع ىيحي نب دامح نع «هدنسم» يف رازبلا هجرخأف فوع نب نمحرلا دبع ثيدح امأ

 هوحن اعوفرم فوع نب نمحرلا دبع هيبأ نع نمحرلا دبع نب ةملس يبأ نع ريثك يبأ نب ىيحي
 . ءاوس

 ساربن نب كاحضلا نع « لماكلا » يف يدع نبا هجرخأف :ةريره يبأ ثيدح امآو

 دنسأو « هوحن ةي هللا لوسر نع ةريره يبأ نع ةملس يبآ نع ريثك يبأ نب ىيحي نع يرصبلا

 كورتم : لاق يئاسنلا نعو . ءيشب سيل : اذه ساربن نب كاحضلا يف لاق هنأ نيعم نبا نع

 ذه لبق ءربق سأر یلع أرقي الجر رجأتسی نآ لثم نآرقلاب يآ هباولکات الو: هلوق ثيدحلا

 . ةعيرشلا جات هلاق ‹ئراقلل الو تيملل ال باوغلا اهب قحتسي ي ال ةءارقلا

 هللا يضر - صامعلا يبأ نب ب نامشع ىلإ مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر دهع ام رخآ يفو ) :م

 ةعبرألا ننسلا باحصأ هجرخأ ثيدحلا اذه :ش ( رجا ناذألا ىلع ذخاي ال اًتذؤم ذختا نأو :-هنع

 ‹ يموق مامإ ينلعجا هللا لوسر اي : تلق : لاق صاعلا يبأ نب نامشع نع هللا دبع نب فرطم

 مكاحلاو هدنسم يف دمحأ هاور كلذكو "رجا هناذا ىلع ذخاي ال اًنذوم ذختاو « مهمامإ تنأ » : لاق

 . ملسم طرش ىلع: لاقو كردتسملا يف

 صاعلا يبأ نب نامثع نع نسحلا نع راوس نب ثعشأ نع ةجام نباو يذمرتلا هجرخأو

 يذمرتلا لاق . «ارجأ هناذأ ىلع ذخأي ال اًنذؤم ذختا نأ ةا هللا لوسر يلإ دهع ام رخآ نم نإ » : لاق

 هازعو . ثيدحلا كورتم يئاسنلا لاقو « ءيشب سيل : كاحضلا يف لاق هنآ نيعم نبا نع يدع نبا دنسأ :تلق=

 . اعوفرم ةريره يبأ نع ةملس يبأ نع ريثك يبآ نب ىيحي نع ىيحي نب دامح قيرط نم رازبلل يعليزلا
 نع ملاس نب ديز نع ريثک يبآ نب ییحي نع حیحصلاو « ىيحي نب دامح هيف أطخآ : لاق مث . مالک هيف دامحو

 . ًاعوفرم . . . لبش نب نمحرلا دبع نع دشار يبأ
 نع يريرجا ديعس نع ةملس نب دامح قيرط نم )1٤۸( يتاسنلاو « (۵۳۱) دواد وبآ هجرخأ : نسح هداتسإ (۱)

 . اعوفرم صاعلا يبأ نب نامثع نع هللا دبع نب فرطم نع ءالعلا يبأ

 هاورو . صاعلا يبآ نب نامثع نع نسحلا نع راوس نب ث ثعشأ نع « )۷۱٤١( ةجام نباو ‹ (۲۰۹) يذمرتلا اورو

 . نسح هدانسإو . هب فرطم نع دنه يبآ نب دیعس نع قاحسإ نب دمحم
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 ھه

 نب ديعس نع ملسم نب ةريغملا ينثدح راوس نب ةبابش نع « هخيرات » يف يراخبلا جرخأو
 مامإ ينلعجا هللا لوسر اي تلق : لاق - هنع هللا يضر - ةبعش نب ةريغم نع يعيطقلا نامهط

 ناذألا ىلع ذخاي اًفؤم ذختت الو موقلا فعضأ ةالصب لص » : لاق مث « ٠ تلعف دق » لاق « يموق

 ) « مكيلإ دهعأ ملا : ىلاعت هللا لاق ‹تیصوأ يآ تدهع لاقي یصوأ هانعم دهع هلوق “رجا
 . ٠١١( ةيآلا : ةرقبلا) ( نيملاظلا يدهع لاني الو ( ٠١ ةيآلا : سي

 . هيلع قفتم « نآرقلا نم هعم اجب الجر جوز مالسلا هيلع هنأب يعفاشلا لدتسا : تلق نإف

 . حيحص نسح ثيدح « هللا باتك ارجأ هيلع متذخأ ام قحأ » مالسلا هيلع هلوقبو

 ىلع انيتأف ةوزغ يف ب هللا لوسر انثعب : لاق يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم يور ابو
 اولزن يذلا طهرلا ءالؤه متيتأ ول :مهضعب لاقف ءيش هعفني ملف هووادف هتهبج يف غيدل لجر
 لك هل انيغتباف غيدل انديس نإ : طهرلا اهيأ :اولاقف انوتأف «عفني ءيش مهدنع نوكي هلعل مكب

 ؟ءيش نم مکدنع لهف « هعفني ملف ءيش
 انل اولعجت ىتح يتأن ال انوفيضت ملف مكانفضتسا دقل هللاو نكلو معن : مهضعب لاقف

 بر هلل دمحلا :  أرقيو هيلع لفتي لعجف قلطناف « منغلا نم عيطق ىلع مهوحلاصف « ًالعج
 يذلا لاقف ء اومسقا مهضعب لاقف « مهلعج مهوأف يشي ماقف لاقع نم طشن انأكف « نيملاعلا

 ىلع اولخدف هب انرمأي ام رظننف ناک يذلا هل اوركذعف ب هللا لوسر يتأن ىتح اولعفت ال : يقر

 . ۲ مهسب مکعم يل اوبرضاو اومستقا « متبصا دق» : لاقف كلذ هل اوركذف الإ هللا لوسر

 اب اهكتجوز لاق امنإ « قادص ميلعتلا نأب حيرصت هيف سيل هنأ لوألا نع باوجلا : تلق

 سنآ یور امک نآرقلل اًمیظعتو « هل امارکإ قادص ریغب هایإ اهجوز هنآ لمتحیف نآرقلا نم كعم
 . همالسإ ىلع ةحلط ابأ ميلس مآ جوز مالسلا هيلع هنآ

 هلوقل لاومألاب الإ حابتست ال جورفلا نأل « هنم دبال هنأ مولعم هنأل « رهملا نع تكسو

 . لاب سيل نآرقلاو ءلاملا وهو لوطلا حاكللا يف ىلاعت هركذلو  مكلاوماب اوغتبت نأ : ىلاعت

 ‹ امهنيب عامتجالل ببس كلذ نأل « نآرقلا نم كعم امل يأ « ماللا ناكم ءابلا نوكت نآ زوجيو

 . كلذ رابتعاب هل اهرهم تبهو ةأرملا لعلو

 . ةجحب سيل : يدزألا لاقو «ركنم هثيدح : نابح نبا لاق . ناسللا يف ظفاحلا هركذ « نامهط نب ديعس هيف (۱)
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 نم رجألا ذخأ هل زوجي الف ‹ هتيلهأ ربتعت اذهلو « لماعلا نع تعقو تلصح ىتم ةبرقلا نألو

 ‹ ملعتملا لبق نم ىنعمب الإ هيلع ملعملا ردقي ال ام ميلعتلا نألو . ةالصلاو موصلا يف امك هريغ
 ىلع راجنتسالا اونسحتسا انخياشم ضعبو . حصي الف هميلست ىلع ردقي ال ام امزتلم نوكيف

 نآرقلا ظفح عيبضت عانتمالا يفف ‹ ةينيدلا رومألا يف يناوتلا رهظ هنأل « مولا نآرقلا ميلعت

 ثيدحلا وهو ةيقرلا ثيدح قايس يف كلذ ركذ نأل « ةيقرلا يف ةلاعجل ا هنم دارم ا يناثلا نعو

 ةاوادملاو ‹ لعج اهيلع ذوخأملاو « ةاوادم عون ةيقرلاو . يردخلا ديعس يبأ نع اًمنآ هانركذ يذلا

 باجأ دق : يزوجلا نبا لاقو . ثلاثلا ثيدحلا نع باوجلا جرخأ اذهبو ‹ اهيلع رجألا ذخأ حابي

 : ةبوجأ ةثالثب نيثيدحلا نيذه نع انباحصأ

 . مهلاومآ ذخأ زاجف ارافك اوناك موقلا نأ : اهدحأ

 . مهوفيضي ملو بجاو فييضتلا قح نأ : يناثلاو

 حرش يف يبطرقلا لاقو . اهيلع ةرجألا ذخأ زاجف ةضحم ةبرقب تسيل ةيقرلا نأ : ثلاثلاو

 يف وه امنإ ثيدحلاو ‹ رجألاب ميلعتلا زاوج ىلع لدي ىقرلا يف رجألا زاوج نأ ملسن الو : ملسم

 . ةيقرلا

 لماعلا ةيلهأ يأ :ش ( هتسيلهأ ربتعت اذهلو « لماعلا نع تعقو تلصح ىتم ةبرقلا نألو ) :م

 ‹ ةاكزلا يف امك هتينو هتيلهأ طرشب رمآلا ىلإ رومأملا لعف لقتنا ولو « رمآلا ةين ال هتين طرتشيو

 هل زوجي الف ) :م هفالخب انه يرمألا وه ىدؤملا نأل < ةاكزلا ءادأ حصي ارفاك رومأملا ناك ول ىتح

 يف رجألا ذخأو راجئتسالا زوجي ال امك يأ :ش ( ةالصلاو موصلا يف امك هريغ نم رجألا ذخأ

 . فالح الب ةالصلاو موصلا

 ىنعم الإ ) :م ميلعتلا ىلع يأ هيلع ‹ ماللا رسكب :ش ( هيلع ملعملا ردقي ال امن ميلعتلا نالو ) :م

 . ادحاو ميلعتل لا ناك نِإو ميلعتلا يف نايبصلا نيب توافتي

 دجوي يذلا ملعملا يآ :ش ( نوكيف ) :م ةددشملا ماللا حتفب ملعملا لبق نم خسنلا ضعب يفو

 ةراجإلا يف طرش ميلستلاو :ش ( حصي الف هميلست ىلع ردقي ال ام اًمزتلم ) :م نآرقلا ميلعتل هسفن

 . ةجيتنلا يف حصي الف ءافيإلا امزتلم هلوقل لوعفم ردقتي ال ام هلوقو . همدعب دسفيف

 ميلعت ىلع راجنتسالا اونسحتسا ) :م - هللا مهمحر - خلب ةمئأ مهو :ش ( انخياشم ضعبو ) :م

 عييضت عانتمالا يفف ‹ ةينيدلا رومألا يف ) :م لسكلاو روتفلا يأ :ش ( يناوتلا رهظ هنأل مويلا نآرقلا

 يف نيملعتملا ةءورمو ةبسح ميلعتلا يف سانلا ةبغرل كلذ اوعنم نيمدقتملا نأل :ش ( نآرقلا ظفح
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 ‹ يهالملا رئاس اذكو حونلاو ءانغلا ىلع راجئتسألا زوجي الو : لاق . ىوتفلا هيلعو

 ظفح عييضت هنع عانتمالا يف نامزلا اذه يفف كلذ لاز دقو طرش الب ناسحإلاب ناسحإلا ةازاجم

 .نآرقلا

 ىلع بألا ربجي ىتح « كلذل ةدم اوبرض اذإ كلذب ىفيف نامزلا فالتخاب باوجلا ريغت دقو

 ىلع ربجياذكو . هعفد ىلع ربجيو « لغملا رجأ بسحب ة دملا برضت مل نإو ملعملا ىلإ رجألا عفد
 اذك ءرجألا ذخأ ملعملاو نذؤملاو مامإلل اننامز يف زوجي يزخازيخلا مامإلا لاقو . ةموسرملا ةولخلا

 . (ةريخذلا »و « ةضورلا » يف

 ءاخلاو ةمجعملا يازلا حتفو فورحلا رخآ ءايلا نوكسو ةمجعملا ءاخلا حتفب يزخا زيخلا : ةدئاف

 لضفلا نب هللا دبع همساو ىراخب ىرق نم زخازيخ ةيرق ىلإ ةبسن ةيناثلا يازلا رسكو ةيناثلا
 . هتافو خیرات يل عقي ملو یراخب يتفم ناک

 ةمتت يف لاق . - هللا مهمحر - خلب خياشم ناسحتسا ىلع يآ :ش ( ىوتفلا هيلعو ) :م

 راجئتسالا يفو « نآرقلا ميلعتل راجئتسالاك « زوجيال هقفلا ميلعتل راجغتسالا: ىواتفلا

 ركذو . زوجيأال يرودقلا ةياور يفو . زوجي طوسبإلا ةياور يف ناتياور فرحلا ميلعتل
 ميلعت ىلع ملعملا راجئتسا زاوج يف ةنيدملا لهأ لوق اوراتخا مهنأ خلب خياشم نع يسخرسلا

 . ىهتنا « زاوجلاب يتفن ًاضيأ نحنف . نآرقلا

 اهوحنو ةطايخلا لثم ةفرح وأ ابدأ وأ ارعش هدلو وأ همالغ ملعيل اًناسنإ رجأتسا اميف لاق مث

 ىلع دقعلا دقعنيو حصيو زوجي ملعلا اذه هملعيل ارهش هرجأتسا نأب ةدملا نيب نإ ءاوس لكلاف

 ةدملا نيبي مل اذإ امآ « كلذل هسفن ذاتسألا ملس اذإ ملعتي مل وأ ملعف ةرجألا قحتست ىتح «ةدملا

 . الف الإو لثملا رجأ قحتسا ملع ول ىتح « ادساف نكل دقعنيف

 هقذحي نأ هيلع طرش ولو « اذه ىلع باسحلاو ءاجهلاو طخلاك لامعألا رئاس ملعت كلذكو

 . ملعملا عسو يف سيل قيذحتلا نأل « زئاج ريغ وهف لمعلا كلذ يف

 رسكب :ش ( ءانغلا ىلع راجفتسالا زوجي الو ) :م : - هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 . ةيافكلا دملا عمو « ةماقإلا رصقلا عم حتفلابو « راسيلل مسا رصقلا عم رسكلابو دملابو نيغلا

 ىنغ ملعي ملع باب نم ينغي ىنغ نم يناثلا امأو . ءانغ ديدشتلاب ىنغ نم لوألا امأ

 مهلوق نم عبارلا امآو روكذملا بابلا نم اًضيأ وهو ماقأ يآ ناكملاب ينغ نم ثلاثلا امآو « ينغوهف

 ( يهالملا رئاس اذكو ) :م توصلا عفرو ءاكبلا :ش ( حونلاو ) :م كعفنيام يآ اذه كنع ينغي ام

 . روث وبأو ةثالثلا تلاق هبو « امهريغو لبطلاو رامزملاك :ش
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 يبأ دنع عاشملا ةراجإ زوجي الو: لاق . دقعلاب قحتست ال ةيصعملاو ‹ ةيصعملا ىلع راحئتسا هنأل

 ةزئاج عاشملا ةراجإ : الاقو . كيرشلا نم الإ - هللا همحر - ةفينح

 ت ل

 احونو ءانغ هل بتكي بتاكل راجئتسالا امأ « زوجيو كلذ ريكن يعخنلاو يعفاشلا لاقو

 ىلع راجئتسالا فالخلا اذه ىلعو « ةثالثلاو امهل اًقالخ - هنع هللا يضر - ةفينح يبأ دنع زوجي

 ءيش ذخأ ىلع قحتسي ال ذإ :ش ( دقعلاب قحتست ال ةيصعم او ةيصعم ا ىلع راجفتسا هنأل ) :م

 ةراج إلا زوجت الو :« يفاكلا » حرش يف يباجيبسألا مالسإلا خيش لاقو . اعرش اًيصاع هب نوكي
 رعشلا ةءارقو ءادحلا ىلع الو « وهللا نم ءيش وأ لبطلاو ريمازملاو حونلاو ءانغلا نم ءيش ىلع

 وهلو ةيصعم هنأل ‹ دمحمو فسوي يبأو ةفينح يبأ لوق هلك اذهو « كلذ يف رجأ الو هريغ الو

 . بعلو

 نم الإ - هللا همحر - ةفينح يبآ دنع عاشملا ةراجإ زوجي الو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 مسقي ال اميفو « ضرألاك مسقي اميف - ىلاعت هللا امهمحر - دمحأو رفز لاق هبو :ش ( كيرشلا

 . دبعلاک

 هرصتخم يف يخركلا لاقو . كلامو يعفاشلا لاق هبو :ش ( ةزئاج عاشملا ةراجإ : الاقو ) :م

 نآ الإ « رفزو -هللا همحر - ةفينح يبأ دنع مسقي ال اميفو مسقي ايف عاشملا ةراجإ زوجي الو

 يف ةدحاو ةقفص يف هلك هئاكرش وأ هكيرش بيصن رجأتسيف راقعلا يف اكيرش رجأتسملا نوكي

 وهف لجر نم امهل اراد ارجأ نيلجر يف - هللا همحر - ةفينح وبأ لاق كلذكو « ةفينح يبأ لوق

 الو اهلاح ىلع ةحيحص يحلا بيصن ىفو « ةراجإلا بلطب نيرجاؤملا دحأ تام نإو « زئاج

 وأ ابيرج ضرأ نم الو عارذ ةئام راقع نم رجأتسي نأ - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع اًضيأ زوجي

 . كلذ نم رثكأ تناك اذإ نيبيرج

 ال هكيرش ريغ نمو « عامجإلاب ةزئاج هكيرش نم عاشملا ةراجإ :« يواحطلا حرش» يفو

 ناك ءاوس عامجإلاب هكيرش ريغ نم زوجي عاشملا عيبو . زوجي امهدنعو « ةفينح يبأ دنع زوجي

 ناك ءاوس هكيرش ريغ نم وأ هكيرش نم عاشملا نهرو « لمتحيال ام وأ ةمسقلا لمتحي ام

 . زوجي يعفاشلا دنعو « زوجي ال وأ ةمسقلا لمتحي

 ال ةفينح وبأف عاشملا فقو امأو . عامجإلاب زئاج عاشملا ضرقو . زوجي - هللا همحر -يعفاشلا

 عاشملا فقو فسوي يبأ لوق ىلع مث ‹ فقولا زوجي امهدنع و « هريغ وأ ناك اًعاشم فقولا ىري

 . لطاب امهدنعو زئاج
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 عاشملل نأ امهل . كيرشلا ريغ نم ةكرتشم راد نم هبيصن وأ هراد نم ًابيصن رجؤي نآ هتروصو
 هكيرش نم رجآ اذإ امك راصف « ؤياهتلاب وأ ةيلختلاب نكح ميلستلاو لثملا رجأ بجي اذهلو« ةعفنم
 الف هميلست ىلع ردقي ال ام رجآ هنا -هللا همحر- ةفينح يبألو . عيبلاك راصو نيلجر نم وأ

 ‹ روصتي ال هدحو عاشملا ميلسن نأل اذهو « زوجي

 راد نم هبيصن وأ هراد نم اًيصن رجؤي نأ ) م عاشملا ةراجإ دقع ةروص يآ :ش ( هتروصو ) :م
 . كيرشلا ريغ نم ةباد فصن وأ دبع فصن رجاؤي وأ :ش ( كيرشلا ريغ نم ةكرتشم

 نأل « زوجيف ينعي :ش ( ةعفنم عاشملل نأ ) :م دمحمو فسوي يبأل يأ :ش (امهل ) :م
 رجأ بجي ةعفنم هل عاشملا نوكلو يأ :ش ( للا رجا بج اذهل )م ةعيثلا فالق ةراج ئا بج دم
 رجأتسا اذإ ًالصأ دقعنا ال ةعفنملا تئاف ناك ولو « اهيف رجأتسملا نكس اذإ ةفينح يبأ دنع للملا
 «هميلست ىلع ردقي ال ام ةراجإ هنإ لاقي امع باوج :ش ( ةيلختلاب نكمت ميلستلاو ) :م ةخبس ًاضرأ
 نيبو امهنيب ىلخو رادلا نم هعاتم رجؤملا كيرشلا عفري نأب ةيلختلاب نكم ميلستلا نأب باجأف
 . رجأتسملا

 نأ وهو موقلا أياهتو اديز تأياه :لاقي « ةئيهتلا نم لعافت وه :ش ( ؤياهتلاب وأ ) :م
 . اهراتخيو ةدحاو ةلاحب امهنم دحاو لك ىضري نأ هتقيقحو « هب اوضارتيف رمأ ىلع اوعضاوتي

 وأ) :م ةبهلاك هكيرش نم زاج امل اعنام عويشلا ناك ولف :ش ( هکیرش نم رجآ اذإ امک راصف ) :م

 . زوجي هنإف نيلجر نم رجآاذإ امك وأ يأ :ش ( نیلجر نم

 اًعئاش هراد فصن رجأ ولاذكو « اًعئاش فصنلا ةعفنم كلي نيرجآتسملا نم دحاو لكو
 نإ ثيح نم عيبلا يف ةيلختلا مكحك انه ةيلختلا مكح راصف يأ :ش ( عیبلاک راصو ) :م زوجي

 ةضواعم امإاذه :ش ( زوجي الف هميلست ىلع ردقي ال ام رجآ هنأ - هللا همحر - ةفينح يبألو ) :م
 . ةعنامم امإو

 . مخا لید نشرت بغ نم ادت ًالیاد اذه نرکیف عننا ىلع دع ةراج لاد + ٠

 UMN ةعفنلا ۔اغیتسا روصتیالف د یال لسو مالا یل
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 عاشملا يف نكمت الو نكمتلا هب لصحي يذلا لعفلا وهو ًانيكمت هعوقول ًاميلست تربتصعا ةيلختلاو

 مكحو كلما ةطساوب دقعلل امكح قحتسي اغنإف ؤياهتلا امو . هيف نكمتلا لوصحل عيبلا فالخب

 .ًاقباس يخارتملا ربتعي الو « هقبسب ءيشلا طرشو ‹ دقعلا طرش ميلستلا ىلع ةردقلاو هبقعي دقعلا

 . عویش الف هکلم ىلع ثدحی لکلاف هکیرش نم رجا اذإ امأو

 . ةيلختلاب نكمم ميلستلاو الاق امع اًباوج :ش ( اًميلست تربتعا ةيلختلاو ) :م

 وهو « اًنيكمت اهنوكل لب « تربتعا ثيح « اهتاذل اًميلست ربتعت مل ةيلختلا نأ ههجوو

 ىلع ريمضلا ريكذتو ضبقلا نم اتيكمت ةيلختلا عوقول ىأ :ش ( اتيكمت هعوقول) :م : هلوق ىنعم
 عافتنالا نم :ش ( نكمتلا هب لصحي يذلا لعفلا ) :م نيكمتلا يأ :ش ( وهو ) :م عناوملا عفر ليوأت
 وهو ةلع تربتعا اهنأك ةيلختلا نأ لصاحلاف « هيف مودعم هنأل :ش ( عاشملا يف نكمت الو ) :م اسح

 ربتعم ال لولعملا تافاذإو . لولعملا تافف لصاح ريغ عاشملا يف نكمتلاو ٠ نكمتلا ىلإ ةليسو

 . ةلعلاب

 اذهلو « ةبقرلا لب عافتنالا سيل هب دوصقملا نأل :ش ( هيف نكمتلا لوصحل عيبلا فالخب ) :م

 .ًالصاح هيف ةيلختلاب نكمتلا ناكف شحجلا عيب زاج

 دقعلا ماكحأ نم ؤياهتلا نأ هلصاحو . ؤياهتلاب وأ امهلوق نع باوج :ش ( ؤياهتلا امأو ) :م

 اًمكح ينعي :ش ( كلما ةطساوب دقملل امكح قحتسي اغإف ) :م : هلوق ىنعم وهو « كلما ةطساوب

 دعب تباثلا رثألا وه ءيشلا مكح نأل « دقعلا بقعي يأ :ش ( هبقعي دقعلا مكحو ) :م كلملا توبثل

 ءيشلا قبس يأ :ش ( هقبسي ءيشلا طرشو دقعلا طرش ميلستلا ىلع ةردقلاو ) :م هنع رخأتي ةرورضلا

 يخارتملا ربتعي الو ) :م ةلاحم ال قباس هيلع فقوتملاف « طرشلا دوجو ىلع طورشملا دوجو فقوتل

 . زوجيال اذو « اًطرش مكحلا بلق مزلي اًقباس ربتعا ىتمف « مكح هنأل « ؤياهتلا وهو :ش ( اًقہاس

 ههجوو . هكيرش نم رجأ اذإ امك راصف امهلوق نع باوج :ش ( هکیرش نم رجأ اذإ امأو ) :م
 مكحب هل ضعبلا نأ ينعي :ش ( عويش الف هكلم ىلع ثدحي لكلاف ) :م هكيرش نم هرجأ اذإ هنآ

 . ذئنيح عويش الف هكلم ىلع ثدحت ةعفنملا لكو « ةراجإلا مكحب ضعبلاو « كلما

 . زجي مل هنكل « كيرشلا نم نهرلاو ةبهلا زاجل عويشلا هيف نكي مل ول : ليق

 نم ةبهلا زاوج نع عنميف « رخآ نود رابتعاب مکحف اًعنام عویشلا نوکی نأ زوجیو « فوصوم
 هيلع دوقعملا مادعنال نهرلا زاوج عنييو عئاشلا يف لصحي ال ماتلا ضبقلا نإف ٠ ضبقلا ثيح

YA 



 ئراطلا عويشلا فالخبو . هنع نسحلا ةياور يف حصي ال هنأ ىلع هرضي ال ةبسنلا يف فالتخالاو

 . ءاقبلل طرشب سيل ميلستلا ىلع ةردقلا نأل

 نأ عضوملا اذه يف قيقحتلاو . كيرشلا قح يف دجوي ال كلذو ميلستلا رذعتي انإو « ةعفنملا وهو

 ميلستلا نود نهرلاو « ةبهلا نم عنم دقف نيعلا يف ناك نإف « ةعفنملا يق وأ نيعلا يف امإ عويشلا

 ‹ عني مل اًتراط ناك نإو ءادتبا ناك نإ اهيف ميلستلا نع عنم دقف ةعفنملا يف ناك نإو « ةراجإلا يف

 . مهفاف

 ‹ هكلم ىلع ثدحي لكلا نأ انملس لاقي امع باوج :ش ( هرضي ال ةبسنلا يف فالتخالاو ) :م

 نوكيف راجفتسالاب هكيرش بيصنب كلملا ةبسنب عفتني كيرشلا نأل « ةبسنلا فالتخا عم نكل
 . ادوجوم عويشلا

 ىلع عافتنالا لك ثودح نوك رضيال يأ « هرضيال ةبسنلا يف فالتخالا نأب : باجاأف

 دقع نأ ىلع ىأ :ش ( حصي ال هنأ ىلع ) :م مكحلا داحتا عم بابسألا فالتخال ةربع ال هنأل « هكلم

 ركذو . ةفينح يبأ نع يأ :ش ( هنع نسحلا ةياور يف ) :م حصي ال اًسضيأ هكيرش نم عاشملا ةراجإ
 ةراجإ ينعي عيمجلا يف دقعلا نالطب رفزو ةفينح يبأ نع نسحلا ىور بيرقتلا يف يرودقلا

 . هريغو كيرشلا نم عاشملا

 يقبي هنإف امهدحأ تام مث نيلجر نم لجر رجأ نأب :ش ( ئراطلا عويشلا فالخبو ) :م

 يبأ نع حيبص نب دلاخ نع يواحطلا ركذو « ةياورلا رهاظ يف اًعئاش يخا بيصن يف ةراجإلا

 . يحلا قح يف دسفي هنأ ةفينح

 دارآ ‹ رهاظ قلعت هل سيل « ئراطلا عويشلا فالخبو» : هلوق : « ةيانعلا  بحاص لاقو

 اًسايق عاشملا ةراجإ ازاجأ امهنأل رهاظ هقلعت لب « كلذك سيلو « بسانم ريغ انه اه هركذ نأ

 اذإ امك «عويشلا اهيف نأ عم ةراجإلا يقبت هنإف « امهدحأ تام مث نيلجر نم هراد رجأ اذإ ام ىلع

 فالخب هلوق نأل « اراركت نيلجر نم رجأاذإام فالخبو هلوق نوکی اذه ىلع لاقي ال انرکذ

 . ةدعاق لصأ لثم ئراطلا عويشلا

 يف راركت الف « لصألا اذه ىلع ةينبملا عورفلا نم « نيلجر نم رجأ اذإ ام فالخب » : هلوقو

 . عرفلا نم لصألا ركذ

 ميلستلا ىلع ةردقلا نأل ) :م نيدحتم نيعرف وأ نيدحتم نيلجر اناك اذإ نوكي راركتلا انإو

 طرشب سيلو ةالصلا ءادتبال طرش حاتفالا ةريبكت نأ امك « ءادتبالا دنع :ش ( ءاقبلل طرشب سيل

 . ءاقبلل
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 امهنيب اميف كلم لا قرفتب عويشلا مث ةلمج عقي ميلستلا نأل « نيلجر نم رجأ اذإ ام فالخبو

 نهونآف مكل نعضرأ نإف # : ىلاعت هلوقل ةمولعم ةرجأب رئظلاراجئتسا زوجيو : لاق . ءىراط
 هلبقو لب هللا لوسر دهع ىلع ًايراج ناك هب لماعتلا نألو  (ةيآلا : قالطلا) € نهروجا

 . هيلع مهرقأو

 لك ىلإ فيضأ دقعلا نأل :ش ( ةلمج عقي ميلستلا نأل « نيلجر نم رجأ اذإ ام فالخبو ) :م

 هكلم نم جرخيو رجؤملا كلم ىلع اهعفانم يفوتسي امهنم دحاو لك نأل « هيف عويشي الو « رادلا

 كلما توبث دعب ينعي :ش ( ئراط امهنيب اميف كلملا قرفتب ) :م لصاحلا :ش ( عويشلا مث ) :م ةلمج

 . اًئراط نوكيف « دقعلا دعب ققحتيف « امهل

 . ةعاسف ةعاس دقعنت اهنأل « نراقم وه لب ئراط هنأ ملسن ال : ليق نإف

 . انراقم نوكي الف « مزال دقع اهنأل هجو نم ءادتبالا مكح هل ةراجإلا ءاقب نأب : بيجأ

 امك ءادتبالا مكح هيف ءاقبلل نوكي يذلا وه مزاللا ريغلا دقعلا نأل « دساف باوجلا اذه : ليق

 ءاقب ال لوقي مصخلا انإو ‹ ضارتعالا طقس ءاقب وذ ءادتبا انه تبث ول هنأ ىلع ةلاكولا يف مدقت

 كش ال ام كلذو « دقعلا ىلعال ميلستلا ىلع نوكي اغنإ نآرطلا لاقي نأ باوصلاو . اهيف دقعلل

 . ًضيأ عني ال امهيف ئراطلا عويشلا نأل « نينثا يف ةبهلا زوجت نأ يغبني : ليق نإف

 نارقدجوي ملانهو « ىرحخأ ةلعل هتوبث زاوجل مكحلا مدع بجويال ةلعلا مدع : تلق

 هنوك عم لامكلاو < هلامك ربتعاف ةبهلا يف هيلع صوصنم ضبقلاو . مدعلاك ينمضلاو « رخآلا

 . روصتي ال اًينمض

 نوكسو ةمجعملا ءاظلا رسكب :ش ( رئظلا راجفتسا زوجيو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق) :م

 . ةعضرملا يهو ةزمهلا

 نافل : ىلاعت هلوقل ) :م حصت ال ةلوهجم تناك اذإ ةرجألا نأل هب ديق :ش ( ةمولعم ةرجأب ) :م

 نعضرأ نإف يأ « قالطلا دعب دارملا :ش ١( ةيآلا :قالطلا ) :م € نهروجأ نهوتآف مل نعضرأ

 رئظلا ةراجإ زاوج ىلع اليلد نوكيف نهروجأ ءاتيإب رمأ « نهروجأ نهوطعأف مكلجأل مكدالوأ
 . نعوطتي ملاذإ ينعي <

 يأ :ش ( ال هللا لوسر دهع يف ايراج ناك ) :م رئظلا راجئتساب يأ :ش ( هب لماعتلا نألو ) :م

 مهريرقتو « هب لماعتلا ىلع يأ :ش ( هيلع مهرقاو ):م هدهع لبق يآ :ش (هلبقو ) :م هنامز يف
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 عبتلا قيرط ىلع قحتسي نبللاو « هب مايقلاو يبصلل اهتمدخ يهو عفانملا ىلع عقي دقعلا نإ ليق مث
 ةاش نبلب هتعضرأ ول اذهلو « ةعبات ةمدخلاو نبللا ىلع عقي دقعلا نإ ليقو . بوثلا يف غبصلا ةلزنمب
 نايعألا فالتإ ىلع دقعني ال ةراجإلا دقع نأل « هقفلا ىلإ برقأ لوألاو ‹ رجألا قحتست ال

 اهنبل برشيل ةرقب رجأتسا اذإ امك «ًادوصقم

 «ةريخذلا » بحاصو « « حاضيإلا» بحاص هلئاق :ش ( ليق مث ) :م كلذب مهل عيرشت هيلع

 :ش ( هب مايقلاو يبصلل اهتمدخ يهو عفانملا ىلع عقي دقعلا نإ ) :م يعفاشلاو دمحأ باحصأ ضعبو
 یلع راجفتسالاک نوکیف :ش ( بوثلا يف غبصلا ةلزنمب عبتلا قيرط ىلع قحتسي نبللاو) :م هرومأب يأ
 .ةمدخلا

 ( ةعبات ةمدخلاو نبللا ىلع عقي دقعلا نإ ) :م يسخرسلا ةمئألا سمش هلئاق يأ :ش ( ليقو ) :م
 امو دوصقملا وه هنأل ‹ نبللا ىلع دري دقعلا نأ حصألاو : « طوسبملا » يف ةمئألا سمش لاق :ش
 ول ) :م ةمئألا سمش هيلإ بهذ امل حيضوت :ش (اذهلو ) :م عبت هلاصمب مايقلا نم كلذ ىوس
 ريغ نيللا نأ لدف :ش ( رجألا قحتست ال ةاش نبلب ) :م ريغصلا رئظلا تعضرأ ول يأ :ش ( هتعضرأ
 يأ « لوقلااذه راتحا هنأ ىلإاذهب راشأ :ش ( هقفلا ىلإ برقأ لوألاو ) :م هيلع دوقعم لب عبات
 اذإ امك دوصقم نايعألا فالتإ ىلع دقعني ال ةراجإلا دقع نأل ) :م لوصألا ىلإ برقأ لوألا لوقلا
 يف لاق ثيح لوقلا اذه اًضيأ نيدلا ظفاح راتخاو « زوجي ال هنإف :ش ( اهنبل برشيل ةرقب رجاتسا
 . لوألا وه حيحصلاو : يفاكلا

 دوقعملا نأ نيرخأتملا ضعب معزو : « طوسبملا » يف ةمئألا سمش لاق : يقانغسلا لاقو

 نيع نيللا نأل « هيف عنميف نيللا امأو . هيلإ جاتحي امو يبصلا ةمدخب مايقلا يهو ةعفنملا هيلع
 ۰ . ماعنألا نيلك ةراجإلا دقعب قحتست ال نيعلاو

 مايقلا نم كلذ ىوس امو « دوصقملا وه هنأل « نيللا ىلع دري دقعلا نأ حصألاو : لاق مث

 ام بسح ىلع وضع لك ةعفنمو يدثلا ةعفنم وهو دوصقملا وهام هيلع دوقعملاو « عبت هحخلاصجب
 دقعب ةيمدآلا نبل قاقحتسا : لاق هنإف « - هللا همحر - دمحم نع ةعامس نبا ركذ اذكه « هب قيلي

 . هعيب زوجي ال هنأ ىلع ليلد ةراجإلا

 ول اهنآ باتكلا يف ركذ دقو . هقاقحتسا زوجي ال هنأ ىلع ليلد ماعنألا نبل عيب زاوجو

 نكي ملو اًعبت نيللا ناك ولف « هحلاصمب تماق دقو رجألا قحتست ال ماعنألا نيلب يبصلا تبر

 .رجألا بجوتسي ال هلباقم لدبلا

 حضاولا ليلدلا اذه لثم ىأر نأ دعبو ريبكلا مامإلا اذه دعب عبت نمل ابجع : يقانغسلا لاق مث

 . فرص ديلقت الإ اذه س يلو هفلاخ نم يأر - هللا همحر - دمحم نع ةصوصنملا ةياورلاو
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 نبللا اهنم طئاسو رومأب قلعتي صاخ هجو ىلع يبصلا شاعم رمأ ماظتناو عاضرإلا وه دوصقلا
 ىنغلا عم عفانملا فالتإ ىلع دقع ةراجإلا دقع نأ ةيلكلا ةدعاقلا ضقنو ةعفنم ةيبرملا نيعلا لعجف

 همحر - دمحم نع ةعامس نبا یور اب هل ملسن الو حضاوب سیل حیحص هجو وه اب كلذ نع

 . ةياورلا رهاظب سيل هنأل - هللا

 هنوك ثيح نم هقاقحتسا يف مالكلا انإو ةراجإلا دقعب قحتسي نأ ىنعمب نحنف ناك نئلو

 عقي نم اًئيشف اًئيش ثدحت نايعألا نأل « هقفلا ىلإ برقألا وه ةمئألا سمش لوق : تلق

 ةرمث لكأي نمل ةيرعلاو « هدري مث عاتم اب عفتني نمل ةيراعلاك اهتراجإ زوجتف عفانملا ةلزنب اهلصأ
 نآرقلا صنب ةتباث رئظلا ةراجإو ‹ اهدري مث ةاشلا نيل برشي نمل ذختملاو « اهدري مث ةرجشلا

 . حيحصلا سايقلل قفاوملا

 ةاشلاو اهنبلل رقبلا ةراجإو اهرمفل رجشلا ةراجإ اهيلع ساقي ًالصأ نوكي نأ بجيف

 . فنصملا هركذ امك رثظلا ةراجإ اهيلع ساقيو ةلطاب اهنبل برشل رقبلا ةراجإ لعجت نأ ال اهوحنو

 اقلطم كلذ زوج نم هباحصأ نم مث « هنبلل ةدم ناويحلا ةراجإ زاوج ىلع كلام صن دقو

 . اًطورش هيف طرش نم مهنمو ‹ هعنم نم مهنمو « هصنل اعبت

 . هيلع هركنأ مهنم ادحأ نأ دري ملو ةباحصلا نم دهشمب

 نأ كش الو ثلثلا ردق ضرألل اعبت كلذ كلام زوجو « دمحأ باحصأ ضعب كلذ زوجو

 «مامحلا يف ليق ام كلذ ريظنو « عضولل بلق كلذ يف ناك لصألا يه ةمدخلا نإ: ليق اذإو

 عوضوملا بلق اذهو « عبت هيف يراجل ا ءاملا لامعتسا نإو « مامحلا يف دوقعلا ةلباقم يف ةرجألا نأو
Ek 

 . ًاضيأ

 نإو « كلذ يف ةداعلا يراج ىلع اهنبلب دلولا عاضرإل وه امنإ رثظلا راجشتسا نأ قحلا لب

 ةلزنمب ناك كلذ يف رباك نمو . لوألا دصقلاب دوصقم ريغ عبت كلذ وحنو يدثلا هماقلإو هلمح

 . تايسحلا ىف رباكملا

 لوقي فيكو . هئام لامعتسا لوألا دصقلاب هيف دوصقملا وهاغنإ مامحلا لوخد كلذكو
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 تناك اذإ حصي انركذ ام تبث اذإو . ىلاعت هللا ءاش نإ ةاشلا نبلب عاضرإلا نع رذعلا نيبنسو

 يبأ دنع اناسحتسا اهتوسكو اهماعطب زوجيو : لاق ةمدخلا ىلع راجئتسالاب رابتعا ةمولعم ةرجألا

 ةلوهحم ةرجألا نأل ؛زوجي ال : الاقو . -هللا همحر -ةفينح

 ادوصقمو ًالصأ هنوك عم نبللا لعجي ثيح « هرخآ ىلإ عاضرإلا وه دوصقملا لب ةيانعلا بحاص

 . يبصلا رمأ ماظتنا اهب قلعتي يتلا طئاسولاو رومألا ةلمج نم اءزجو اعرف تاذلاب

 باحصأ رابك نم وهو « ةياورلا رهاظ ريغ دمحم نع ةعامس نبا ىور امل لوقي فيكو

 لهأ لوق نع باوجلا هب دارآ :ش ( ىلاعت هللا ءاش نإ ةاشلا نيلب عاضرإلا نع رذعلا نيبنسو ) :م

 نم اًبيرق كلذ يتأيسو رجألا قحتست ال ةاش نيلب هتعضرأ ول اذهلو : اولاق ثيح ةيناثلا ةلاقمل

 زاوج نم ينعي :ش ( انركذ ام تبث اذإو ) :م اهيلع قحتستف لمعب تأت مل اهنأل :هلوقب « ةحفص

 . نيقيرطلا دحأب ةراجإلا

 ال ةراجإلا نآ ينعي :ش ( ةمدخلا ىلع راجنتسالاب ارابتعا ةمولعم ةرجألا تناك اذإ حصي ) :م

 ال ام لكو « انه زوجي ةمث زاج ام لكف « ةمدخلل دبعلا راجئتساب ربتعتف ةمدخلا رابتعاب تزاج

 يضفت ال اهنأ راہتعاب ةوسكلاو ماعطلاب رئظلا راجفتسا زاوج يأ ريغ « انه زوجيال ةمث زوجي

 . ةعزانملا ىلإ

 عقي ملف لدتساف مكحلا ردص ثيح « اهزاوج ةلأسملا لوأ نم ملع دق هنأل راركت اذه : ليق

 ؟ راركتلا اذه

 نأ زوجيو . سايقلاب اهتابثإ ىلإ عجر مث ةنسلاو باتكلاب اهزاوج ًالوأ تبثأ هنآ : بيجا

 تاراجإللا رئاسك ةمولعم ةرجأب تزاج ينعي « اهتوسكو اهماعطب زوجيو :هلوقل ةئطوت نوكي
 نأ نيبي نأ اذه نم هضرغ ىنعي « اًمنآ انلق اب باجی نأ بوصألاو « اضيأ اهتوسكو اهماعطبو

 عم اًصضيآ سکعلاو انه زوجي كانه زاج ام لكف ‹ ةمدخلا ىلع دبعلا راجشنتساك رئظلا راجئتسا

 . هانرکذ امك انه رخآ رمآ رابتعا

 همحر - ةفينح يبأ دنع اًتاسحتسا اهتوسكو اهماعطب زوجيو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 اهتوسكو اهماعطب رئظلا راجئتسا حصيو . ةلبانحلا يواح يف دمحأو كلام لاق هبو :ش (- هللا

 . ةرافكلا ماعطإك عازنلا عمو «طسولا اهلو

 ءةفصلاو ردقلاو سنجلا لوهجم ماعطلا نأل :ش ( ةلوهجم ةرجألا نأل « زوجي ال : الاقو ) :م

 . يعفاشلا لاق هبو « ةوسكلا اذكو
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 ةداعلا يف نأل ‹ ةعزانملا ىلإ يضفت ال ةلاهجلا نأ هلو . خبطلاو زبخلل اهرجأتسا اذإ امك راصف

 نأل ‹ خبطلاو زبخلا فالخب . ةربص نم زيفق عيبك راصف  دالوألا ىلع ةقفش رآظألا ىلع ةعسوتلا

 سنج فصوو مهارد ماعطلا ىمس نإف «ريغصلا عماجلا» يفو . ةعزانملا ىلإ يضقفت هيف ةلاهجلا

 لعجي نآ مهارد ماعطلا ةيمست ىنعمو ‹ عامجإلاب ينعي « زئاج وهف اهعرذو اهلجأو ةوسكلا

 ًاضيأ زاج هردق نيبو ماعطلا ىمس ولو هيف ةلاهج ال اذهو « اهناكم ماعطلا عفدي مث مهارد ةرجألا
 ءانلق ام

 هتعفرو هضرعو بوث لك لوط اهلاومس نإ : دمحمو فسوي وبأ لاق : « يفاكلا » حرش يفو

 وهف قيقدلا نم اليك موي لك اهلاومس نإ ماعطلا كلذكو « زئاج وهف ًالجأ كلذلاوبرضو
 اذإ لدبلا نأل « ةفينح يبأ دنع فصوي مل اذإ ةوسكلاو ماعطلا نم طسولا اهل بجو اغنإو «زئاج

 ( خبطلاو زبخلل اهرجاتسا اذإ امك راصف) :م ةيدلاو رهملاك ؛ هنم طسولا بجو اًقلطم ةمذلا يف تبث

 الشم محللا نم لاطرأ ةرشع هل خبطتو ءانمأ ةرشع موي لك هل زبخلل ةأرما رجأتسا امك ينعي :ش

 . كلذ ناريخي امهنإف دمحأو اكلام مزلياذهو « زوجي ال هنإف ةوسكلاو ماعطلا ةرجألا نوكتو

 ةعسوتلا ةداعلا يف نأل ‹ ةعزانملا ىلإ يضفت ال ) :م ةروكذملا ةلاهجلا يأ :ش ( ةلاهجلا نأ هلو ) :م

 ىلإ ةيضغملا ةلاهحلا الإ عني الو نهدارم بجوم ىلع يرجلاو :ش ( دالوألا ىلع ةقفش رآظألا ىلع

 زوجي هنإف !ش (ةرجص نم زفت عیبک راصف ) :م رئظ عمج لاعفأ نزو ىلع رآظألاو ‹ ةعزانلا

 زبخلا فالخب ) :م ةعزانملا ىلإ يضفت هت ال ةلاهج اهنأل « ءاش بناج يأ نم يطعي نأ عئابللو

 زوجي ال كلذلف :ش ( ةعزانملا ىلإ يضفت هيف ةلاهجلا نأل ‹ خبطلاو

 لجأ يأ :ش ( اهلجاو ةوسكلا سنج فصوو مهارد ماعطلا ىمس نإف «ريغصلا عماجلا» يفو ) :م

 ريغصلا عماجلا ةياور ركذ :ش ( عامجإلاب ينعي زئاج وهف اهعرذو ) :م ءاطعلا تقو هب دارأ « ةوسكلا

 نأ مهارد ماعطلا ةيمست ىنعمو ) :م رادقملاو لجألاو سنجلا ةفرعمب هيلع اعمجم هلعجي ام ىلإ ةراشإ

 ةلاهج ال اذهو ) :م مهاردلا نم ىمسملا ناكم يأ :ش ( اهناكم ماعطلا عفدي مث مهارد ةرجألا لعجي

 . هيف ةلاهج ال هجولا اذه ىلع ةرجألا لعج يأ :ش ( هيف

 نأ لمتحي نكلو « ظفللا كلذ نم دافتسيال هركذ يذلا ريسفتلا اذه : يقانغسلا لاق

 ركذ هنأل ءةامسملا مهاردلا نأب ماعطلا ىطعأ مث اهماعط ةلباقب ةردقملا مهاردلا ىمس هانعم نوكي

 . مالسإلا رخفل «ريغصلا عماجلا » يف

 هب لدبتسي مث هزاوج يف كش الف هب مهاردلا لعجي نأ هانعم نإف مهارد ماعطلا ىمس اذإ امأ

 الدب ةظفل مهارد ةرجألا لعجي نأ : هلوق دعب فنصملا مالك يف ديز ول :ليق ‹ حصيف اماعط

 هب راش :ش ( انلق امل اًضيأ زاج هردق نيبو ماعطلا ىمس ولو ) :م يقانخسلا هلاق « يذلا ىنعملا دافتسا
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 ء امهل افالخ ةفينح يب دنع ءافيإلا ناكم نايب طرتشيو ‹ نامثأ اهفاصوأ نأل « هليجأت طرتشي الو

 اغنإ هنأل ٠ سنجل او ردقلا نايب عم اضيأ لجألا نايب طرتشي ةوسكلا يفو عويبلا يف هانركذ دقو

 سيلو : لاق . ملسلا يف امك لجألا دنع ًاعيبم ريصب امنإو ءًاعيبم راص اذإ ةمذلا يف انيد ريصي

 یرت الا « هقح لاطبإ نم نکمت الف جوزلا قح ءطولا نال اهتطو نم اهجوز عن نآ رجأتسملل
 ‹ هقحل ةنايص هب ملعي مل اذإ ةراجإلا خسفي نأ هل نأ

 . هيف ةلاهج ال هلوق ىلإ

 يأ :ش ( اهفاصوأ نأل ) :م « ةرجأ ىمسملا ماعطلا ليجأت يأ :ش ( هليجأت طرتشي الو ) :م

 ًفوصوم ناك اذإ نوزوملاو ليكملا نأ دارأ :ش ( نامثأ ) :م ةطنحلا ليوأتب ثينأتلاو ماعطلا فاصوأ

 . نامثألا رئاس يف امك لجألا نايب طرتشي الف ةمذلا يف هتوبث ليلدب نمث راشم ريغ

 هليجأت طرتشاف اتد هنوک عم عیبم هيف ماعطلا نإف هيف اًملسم ناك اذإ ماعطلا نع زارتحا اذهو

 قو ءال اقالخ ) :م ةنؤمو لمح هل ناک نإ :ش 2 ( ةفينح يبأ دنع ءافيإلا ناكم نايب طرستشيو ) :م

 اذإ ىنعي :ش ( اًضيأ لجألا نايب طرشي هب ةوسكلا يفو ) :م ملسلا باب يف يأ :ش ( عویبلا يف هانركذ

 :ىه (سسمإاو ردقلا ناي عم )م لجألا نايب نم ماسلا طارش عيمج هيف طرشي بايب اهرجأتسا

 . اعرش فرع ةمذلا ىف اًنيد بايثلا بوجو نأل

 طئارش عيمج طرتشيف ملسلا قيرطب درو عرشلاو « هدروم ىلع رصتقيف « سايقلا فالخب

 ريصي امن إو ء اًعيبم ر ی ج رم اغا: وکلا بور ت ا ی کک ا مسا

 انركذ ام مهف ىنعملاواعيبم ہم راص اغنإ : خسنلا ضعب يفو :ش ( ملسلا يف امك لجألا دنع اًعيبم

 . اًھنآ

 قح ءطولا نأل ء اهنطو نم ) :م رثظلا جوز يأ :ش (اهجوز عنمي نأ رجأتسملل سيلو : لاق ) :م

 . لبحلاب هعطقي دقو نبللا صقني هنأل « رجأتسملا ىضرب الإ اهئطو هل سيل كلام

 اذإ ةراجإلا خسفي نأ ) :م رئظلا جوزل يأ :ش ( هل نأ ) :م هقبس امل حیضوت :ش ( یرت الآ ) :م

 نعو . ةثالثلا تلاق هبو « جوزلا قحل ىأ :ش ( هقحل ةنايص ) :م ةراجإلا دقعب يأ :ش ( هب ملعي مل

 دقع دعب جوز ولو . - هللا همحر - دمحأ لاق هبو هاضر ريغب دقعلا حلصي ال هجو يف يعفاشلا

 . عامجإلاب.خسفلا هل ةراجإلا

 . ال الإو هنع ررضلا عفدل خسفلا هلف ارثظ ةأرما نوكت نأ هبشي نمم جوزلا ناك نإ : ليقو
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 اوخسفي نأ مهل ناك تلبح نإف . هقح لزنملا نأل ‹ هلزنم يف اهنايشغ نع هعني رجأتسملا نأ الإ

 اذإ خسفلا مهل ناك اذهلف « يبصلا دسفي لماحلا نبل نأل « اهنبل نم يبصلا ىلع اوفاخ اذإ ةراجإلا

 . اهيلع لمعلا نأل « يبصلا ماعط حلصت نأ اهيلعو اًبضيأ تضرم

 هتأرما اهنأ فرعي ال ال وهجم ناکو اًقورعم اهجوز ناک اذھو ‹ اقلطم كلذ هل هنأ : حصألاو

 هنم نكي هنأل ء«رجأتسملا يف لوبقم ريغ اهلوقو اهمزل دق دقعلا نأل « خسفلا هل سيلف اهلوقب الإ

 اهسفن ىلع قرلاب ترقأف لاحلا ةلوهجم تناك اذإةحوكنملا ريظن وهو « لجرلا اذه عم ةعضاوملا

 لزنملا نال ‹ هلزنم يف اهنايشغ نع ) :م ةعضرملا جوز عنيي يأ :ش ( هعني رجأتسملا نأ الإ ) :م

 ريغصلا لهأل يأ :ش ( مهل ناك ) :م رئظلا يأ :ش ( تلبح نإف ) :م هنذإب الإ لح دي الف :ش ( هقح

 مهل ناك اذهلف يبصلا دسفي لماحجلا نيل نأل ء اهنبل نم يبصلا ىلع اوفاخ اذإ ةراجإلا اوخسفي نأ ) :م

 يبصلا ًايقت اذإاذكو . عاتملا ىلع اهنم فاخي ةقراس تناك اذإ اذكو :ش ( اًضيأ تضرم اذإ خسفلا

 نأل ‹ خسفت ال ثيح ةرفاك تناك اذإ ام فالخب « اهروجف اًنيب ةرجاف تناك اذإ اذكو . اهنبل

 . رذع وهف مهعم جورخلا ىبأتف رفسلا اودارأ اذإ اذكو . يبصلاب رضي الو اهداقتعا يف اهرفك

 ةرؤظلاب ةفورعم نكت ملاذإاذكو ‹ عاضرإلا هعم عيطتست ال اهبيصي ضرمف اهرذع امأو

 .« طوسبملا » يف اذك «خسفلا اهل ناك مهتنسب اهئاصيإ نع اوفكي مل اذإ اذكو . خسفت نأ اهلف

 يضاقلاو : يعفاشلا لاق هبو ‹ رجألا بجي ال اهنم هدلو عاضرإل هتأرما رجأتسا ولو

 . زوجي : دمحأو كلام لاقو . يلبنحلا

 وأ تيبلا سنكل اهرجأتسا ول امك « كلذ ىلع ربجت ال تناك نإو ةنايد هيلع بجي اذه : انلق

 دلولا لامب هنم اهدلو عاضرإل اهرجأتسا ولو : « طوسبملا » يفو . كلذ ريغ وأ لسخلا وأ خبطلا

 اهرجأتسا ولو . دلولا لام يف ةرجألا اهل نوكيو دمحم نع متسر نبا ةياور يف حص لام دلوللو

 دلو عضرتل اهمداخ رجأتسا ولو . رجألا اهل ناكو فالح الب زوجي ال اهريغ نم هدلو عاضرإل
 . رجألا بجي ال اهنم

 طرتشي مل هنأل « رجألا اهلف يبصلا رئظلا ةمداخ تعضرأ ولو . زاج اهتبتاكم رجأتسا ولو

 ۰ . (ةريخذلا» يف اذك اهسفنب عاضرإلا

 هتمأ راجفتسا زوجيو « منخلا نبل ىرتشا ولامك اهل رجأ ال : روث وبأو < دمحأ لاقو

 . فالخ الب هبراقأ رئاس اذکو هدلو عاضرل هتنباو هتخأو

 لمعلا يأ :ش ( اهيلع لمعلا نأل ‹ يبصلا ماعط حلصت نأ ) :م رئظلا ىلع يأ :ش ( اهيلعو ) :م
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 لسغ نم فرعلا هب ىرج امف بابلا اذه لثم يف فرعلا هيلع صن ال اميف ربتعي هنأ لصاحلاو
 ركذ امو . دلولا دلاو ىلعف ماعطلا امآ . رثظلا ىلع وهف كلذ ريغو ماعطلا حالصإو يبصلا بايث

 هتعضرأ نإو . ةفوكلا لهأ ةداع نم كلذف رثظلا ىلع ناحيرلاو نهدلا نأ -هللا همحر- دمحم

 راجيإ اذه نإف ‹ عاضرإلا وهو اهيلع قحتسم لمعب تات مل اهنأل « اهل رجأ الف ةاش نيلب ةدملا يف

 عاضرإب سیلو

 اذه لثم يف فرعلا هيلع صن ال اميف ربتعي هنأ لصاحلاو ) :م . رئظلا ىلع يبصلا ةعفنم ىلإ عجارلا

 ملو لمعلا كلذ عباوت نم ناك اميف لمع ىلع تعقو اذإ ةراجإلا يف لصألا نأ دارأ :ش (بابلا

 ييصلا بايث لسغ نم فرعلا هب ىرج امف ) :م فرعلا هيف عج رملاف ريجألا ىلع ةراجإلا يف طرتشي
 . ةثالثلا تلاق هبو :ش ( رثظلا ىلع وهف كلذ ريغو ماعطلا حالصإو

 نع بايثلا لسغ دارأ : ةعيرشلا جات لاق . اهمزلي ال هجو يف -هللا همحر- يعفاشلا نعو

 . يبصلا ماعط دارآ :ش ( دلولا دلاو ىلعف ماعطلا امأ ) :م خسولاو نردلا نع ال طئاغلاو لوبلا

 ( ةفوكلا لهآ ةداع نم كلذف رئظلا ىلع ناحيرلاو نهدلا نأ - هللا همحر - دمحم ركذ امو ) :م

 نيللاو ليبنزلاف ناميف رجأتسا نميف اولاق اذهلو « ةداعلا ىلإ عجري دوصقملا عباوت يف نأل :ش

 طايخلا يفاولاقو . هب ذخؤي مهفالخ ىلع دلب يف فرعلا ناك نإو « فرعلل نيللا بحاص ىلع

 . هب نولماعتي دلب يف ناك نإ رفاحلا ىلع ربقلا ىلع بارتلا طحو « هيلع طيخلا

 سيلف ةصاخ اردق خبط نإف « هيلع قرملا جارخإ سرع يف رجؤتسا اذإ خابطلا يف اولاقو
 . سانلا هلعفي ام ىلعف ةبادلا ىراكت اذإ اميف لزنملا لمحلا لاخدإو . ةداعلا ىلع ينہم اذهو « هيلع

 هرهظ ىلع ًالامح ناك ولو . طرش اذإ الإ هيلع سيلف ةفرغلا وأ حطسلا ىلع هب دوعصلا امأف

 ريغصلا نأل « اًبلاغ تيزلا نهدلاب دارأو « فرعلل هب دوعصلا هيلع سيلو لاخدإلا هيلع بجيف

 وهو« سلا ناحيرلاب دارأو . ناهدألا نم هريغ لوانتي ناك نإو اتايحأ تيزلاب هنهد نم دبال

 مسا ناحيرلاو « ةتبلا هنع ىنغتسي ال ريغصلا ناك نإف « رصم لهآ ةغلب نيسرملا هل لاقي يذلا

 . حيرلا ةبيط تبن لكل

 لمعب تات مل اهنأل ) :م ةثالثلا تلاق هبو :ش ( اهل رجأ الف ةاش نبلب ةدملا يف هتعضرأ نإو ) :م

 : هلوقب هلبق دوعوملا رذعلا وه اذه :ش ( عاضرإب سيلو راجيإ اذه نإف عاضرإلا وهو اهيلع قحتسم

 . ةاشلا نيلب عاضرإلا نع رذعلا نيبنسو

 رجألا بجي ملاغنإ هنإف « انمدقام ىلع رهاظ ليلد اذهو : « ةيانعلا» بحاص لاقو

 ‹ ةرجألا قحتسي مل ةدملا يف رثظلا نبلب يبصلا رجوأ ول اذهلو « نيللا ءافتنال ال لمعلا فالتخال
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 لمعلا فلتخا هنآ ىنعملا اذهل رجألا بجي مل امنإو

 . نيللا وهو نيعلا نود لمعلاو عاضرإلا وه هيلع دوقعملا نأ اذهب ملعف

 دنع ملسم ريغ مكحلا اذه نوكي نأ زوجي لاق يقانغسلا نأ ىلع اذه نع باوحلا رم دق : تلق

 اذكو . ءاود همف طسو يف تببص اذإ هترجوأ ردصم راجيإ :هلوق .-هللا همحر- ةمئألا سمش

 . ءاودلا كلتل مسا واولا حتفب روجولاو . هترجو

 ؟ كرتشم ريجأ وأ صاخ ريجأ رثظلا : تلق نإف

 وأ اهدي يف يبصلا عاض ول لاق ثيح « صاخ ريجأ اهنأ طوسبملا فنصم مالك لد : تلق

 ريجألا ةلرنمب اهنأل ‹ رئظلا نمضت مل اهدي يف هبايثو هعاتم نم وأ يبصلا قرس وأ تامف عقو

 لثل مهريغ نم اهسفن رجؤت نأ اهل سيل اهنأ ىرت الأ . ةدملا يف اهعفانم ىلع دقعلا دورول صاخلا
 . هدي يف اميف نيمأ صاخلا ريجألاو « لمعلا كلذ

 ول اهنإف « اكرتشم نوكي نأو اًصاحخ نوكت نأ زوجت اهنأ « ةريخذلا » بحاص مالك لدو
 ‹ تمثأ تعوفو امهنم دحاو لك تعضرأف نولوألا ملعي ملو كلذل نيرخآ موقل اهسفن ترجأ

 اهنأ رابتعاف اهلمتحت اهنأ ىلع لدي اذهو نيقيرفلا ىلع الماك امهنم رجألا اهلو اهنم ةيانج اذهو
 ‹ صاحخلا ريجألاك تلعف ال تقتآ اهنأ رابتعاب و كرتشملا ريجألاك الماك امهنم رجألا قحتست

 . یفخی ال رظن هیفو

 اهضعب بابلا اذه يف ةضراعتم لئاسملا : « يفاكلا » حرش يف يباجيبسألا نيدلا ءالع لاقو

 ‹« كرتشملا ريجألا ىنعم يف اهنآ ىلع لدي اهضعبو « دحاولا ريجأ ىنعم يف اهنأ ىلع لدي
 يهف هلزنم ىلإ اهلمح نإو . كرتشم ريجأ يهف هعضرتل اهيلإ دلولا عفد نإ هنأ : حيحصلاو
 . دحاو ريجأ

 اهسفن رجؤت نأ اهل سيلو صاخلا ريجألا ةلزنمب رئظلاو :« هرصتخم »يف يخركلا لاقو

 مل اهنأل «هلوق نم هركذ يذلا ىنعملاوهو :ش ( ىنعملا اذهل رجألا بجي مل امنإو ) :م نيلوألا ريغ نم

 .هرخآ ىلإ . . . اهيلع قحتسم لمعب تأت

 هنأ وهو خسنلا ضعب يفو ينعملا نم لدب اهنأل نأ ةزمه حتفب :ش ( لمعلا فلتخا هنأ ) :م

 . لوألا وه انخياشم هطبض يذلا حيحصلاو هنأل : اهضعب يفو

 تلعجف اهتيب يف اًيبص عضرت ًارئظ رجأتسا ولو : « يفاكلا » حرش يف يباجيبسألا لاقو

 وأ ءيشب هنم هعضرت مل نبل اهلو نيلوحلا لمكتسا ىتح هحلصت ام لب هوذغتو منغلا نیلب رجؤت

 . هعضرت مل اهنأل « اهل رجأ الف نيل اهل سيل
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 هلثم رجأ هلف فصنلاب هجسنيل الزغ كئاح ىلإ عفد نمو : لاق

 فالخ ىلع ةنيبلا موقت نأ الإ اهنيي عم اهلوق لوقلاف هتعضرأ دق تلاقو كلذ تدحج نإف

 قاقحتسا تبثت اهنأل « اهتيب تذخأ ةنيبلا اعيمج اماقأ نإو . ىوقأ اهنأل « اهب ذخؤيف كلذ

 نأ نسحتسا نكلو «سايقلا يف اذه لثم ناك هتعضرأف ارئظ هل ترجأتسا نإف « هيلع رجألا

 . رجألا اهل نوكي

 :ش ( فصنلاب هجسنيل الزغ كئاح ىلإ عفد نمو ) :م :ريغصلا عماجل ا » يف يأ :ش ( لاق) :م

 مكح اذه نأل « هلثم رجأ كئاحللف يأ :ش ( هلم رجا هلف ) :م : لاق كلذلف ةدساف ةراجإلاف

 . ةدسافلا ةراجإإلا

 عفد زاوجب يتفي ناك هنأ يفسنلا يلع يبأ هذاتسأ نع يناولحلا ىكح « طوسبملا ) يفو

 خلب خياشم اذكو ءارهاظ اًقرع هيف نأل « فصنب هرايد يف فصنلاب هجسنيل كئاحلا ىلإ بوثلا
 . عانصتسالا يف امك لماعتلاب هكرتي دق سايقلاو لمأتلل بايثلا نم ةراجإلا هذه زاوجب نوتفي

 ام ىلع ناحطلا زيفق ىنعم يف اذه نأل « حصأ باتكلا يف هركذ ام نأ يدنع حصألاو : لاق

 . بيرق نع ءيجي

 هنم زيفقب اًماعط لمحي ًالجرو ارامح رجأتسااذإ كلذكو : « عماجلا» حرش يفاولاقو

 نألو « نيمدقتملا لوق اذه : ثيللا وبأ هيقفلا لاقو « لم لا رجأ بجيو ةدساف ةراجإلاف الومحم

 . ةملسم نب دمحمو ىيحي نب رصن لثم كلذ نوزيجي خلب خياشم

 هتفص نيبو ابوث هل جسني نآب هرمأو الزغ كئاح ىلإ عفد لجر : « ىواتفلا ةصالخ » يفو
 يتفي يفسنلا يلع وبأ مامإلا يضاقلا ناكو « زجي مل هلمعل ارجأ كئاحلل هثلث وأ هعبر نأ ىلع

 . فرعلا مكحب هلعجيو هزاوجب

 نيريس نباو ميهاربإ لاق « يراخبلا حيحص » يفو . باتكلا باوج ىلع ىوتفلاو : لاق

 عيرلاو ثلثلاب بولا يطعي نأ سأبال : -هللا مهمحر- ةداتقو يرهزلاو مكاحلاو ءاطعو

 .هوحنو

 : ليق . سايقلا هب كرتي لهف كلذ ىلع هرايد فرع ناك اذإ ليق نإف : « ةيانعلا » بحاص لاق

 . فرعلاب ناحطلا زيفق ىنعم يف ينعي « هجو لك نم هانعم يف هنأل ء ال

 . ىهتنا « هعضوم يف كلذ فرع صخي ىتح اهل مومع ال ةلالدلا : تلق

 وبأو خلب خياشم اهب ىتفأ يتلا ةراجإلا اهب ينعي اذه زيوجت ناك : ةعيرشلا جات لاق :تلق
 هريظن كئاحلا نأ ريغ « هضعبب بوثلا كوحي يذلا صنلا ةلالد صيصخت قيرطب يفسنلا يع
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 ضعب رجألا لعج هنأل « ةدساف ةراجإلاف هنم زيفقب ًاماعط هيلع لمحي ًارامح رجاأتسا اذإ اذكو

 زيفق يف انملع كئاحلا ىف صللا اذه ةلالدب لمعلا انكرت ىتمف « ةلالد هيف دراو صنلا نوكيف

 صنلا ةلالد نأ حيرص اذهف . ىهتنا « ًالصأ صنلل اكرت ال صنلا ةلالدل اًصيصخت ناك ناحطلا
 نوكسمتي يذلا ثيدحلا اذه نإ لوقن انأ ىلع « مومعلا يف الإ نوكي ال صيصختلاو « صخت

 . حيحص ريغ هصوصخب ةراتو همومعب ةرات

 خيشلا لاقو . هتحص اندنع تبثي الو هفرعن ال ثيدحلا اذهو : « ينغملا » يف ةمادق نبأ لاق

 لحفلا بسع نع ىهن ثيدحلا ظفل نأ عم « هجوب تبثي ال ثيدحلا اذه : ميقلا نبا نيدلا سمش

 . بيرق نع هنيبن ام ىلع ناحطلا زيفق نعو

 يأو « ةي هللا لوسر وه يهانلا نوكي نأ مزلي الو « هلعاف مسي مل ال ينبم ىهن : هلوقو

 قرفاذه لب ءاهريغ نيحط نم زيفقب وأ ةطنح ريفقب ةطنح هل نحطيل هرجأتسي نأ نيب قرف

 . ررض الو ةعزانم الو رذعالو ابر الو ةلاهج ال طق ةدسفم كلذب قلعتي الو هلزنن انأل يروص

 ءزجب اتيز اهرصعيل اًنوتيز وأ عارذب اًبوث هجسنيل هلزغ هيلإ عفدي نأ يف ةدسفم وآ ررغ يأو
 وأ لزغلا كلذ ىوس ةرجأ هعم نوكيال دقف نيدقاعتملل ةحلصم وه امن كلذ لاشمأو هنم مولعم

 . هانزوجف كلذب ايضارت دقو هيلإ ًاجاتحم رجألا نوكيو « بخلا'
 ةداتقو ميكح نب ىلعيو بويآو يرهزلاو ءاطع لوق وهو سانلا ةجاحو : سايقلا لاقو

 .« رطشلا ىلع ربيخ ىطعأ » اب يبنلا نأ رباج ثيدحب دمحأ جتحاو . قاحسإو دمحأو

 ‹ ةضحم ةحلصم وه لب داسفلا نم ءيش هيلع بترتي الو عني ام عراشلا نع تبثي ملو
 رجألا ميلست نع زجاع رجأتسملا نأ ىوس داسفلا نم هاعدا ام ىلع ًاليلد مقي مل اًضيأ فنصملاو

 ال اذهو « هريغ لعفب رداق وه دعب الف ريجألا لعفب لوصحو « لومحملا وأ خوسنملا ضعب وهو

 يف دوجوم روكذملا ىنعملاو . حبرلا نم أءزج براضملاو جراخلا نم اءزج ذخأي عرازملا نإف « لوعي

 ققحم انه ءزجملا هنم ذخأي يذلا نإف «ةعرازملاو ةبراضملا نم زاوجلاب ىلوآ اذه لب« امهنم لك

 ‹ ةبراضملاو ةعزارملا زاوج نم اعنام ىنعملا اذه نكي مل دوجولا رطح ىلع مودعم كانهو دوجولا

 . عني ال نأ ىلوأو قحأ انهف

 ضعب رجألا لعج هنأل « ةدساف ةراجإلاف هنم زيفقب اًماعط هيلع لمحي رامح رجأتسا اذإ اذكو ) :م

 يبأ ماشه نع نايفس انث ىسوم نب هللا دیبع قیرط نم « (۳۳۹/۰۵) ېقهیبلاو ‹ ٤۷( /۳) ينطقرادلا هاور (۱)

 هللا لوسر یهن : لاق . معن يبأ نب نمحرلا دبع نع بئاسلا نب ءاطع هاورو : يقهيبلا لاقو . نسح هدانسإو

 . هركذف ... ا

4% 



 وهو هنع مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ىهن دقو « ناحطلا زيفق ىنعم يف ريصيف هلمع نم جرخي ام

 نم ريثك داسف هب فرعي ریبک لصا اذهو « هقيقد نم زيفقب ةطنح هل نحطيل ًآروث رجاتسي نأ

 جوسنملا ضعب وهو رجألا ميلست نع زجاعرجاتسملا نأ هيف ىنعملاو « انرايد يف اميس ال تاراجإلا

 ‹ لومحلملا وأ

 م همکحک همکح راص هانعم يف راص اذإف :ش ( ناحطلا زيفق ىنعم يف ريصيف هلمع نم جرخي ام

 . ناحطلا زيفق نع مالسلا هيلع يبنلا ىهن يأ :ش ( هنع مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ىهن دقو)

 نب ماشه نع نايفس انث « ىسوم نب هللا ديبع نع « امهيننس ١ يف يقهيبلا مث ينطقرادلا هجرخأو

 يهن :لاق - هنع هللا يضر- يردخلا ديعس يبأ نع معن يبأ نب نمحرلا دبع نع « بيلك يبآ

 كرابملا نبا نع « هدنسم » يف يلصوملا ىلعي وبآ هجرخأو . ناحطلا زيفق نعو لحفلا بسع نع
 هللا لوسر ىهن : هيف لاق ىنطقرادلا ةهج نم « هماكحأ » ىف قحلا دبع هركذو « هب نايفس انث

 يف هتعبتت ينإ : لاقو « هباتك يف ناطقلا نبا هبقعتو « فنصملا هلاق امك لعافلل اًينبم اذكه ةي

 ءناحطلا زيفقو لحفلا بسع نع يهن :اذكهالإ هدجأ ملف تاياورلا لك نم ينطقرادلا باتك

 .لوعفملل اًينبم
 نم زيفقب ةطنح هل نحطيل اروث رجاأتسب نأ ) :م هريسفت يأ « ناحطلا زيفق يأ :ش (وهو ) :م

 بحاص طرتشي نأ كلذ زاوج يف ةطنحلاو « اذكه هل نحطيل الجر رجأتسا ول اذكو :ش ( هقيقد

 ةطنح ىلإ اًقاضم نكي ملاذإ قيقدلا نأل « ةطنحلا اذه نم لقي ملو ديجلا قيقدلا نم ازيفق ةطنحلا

 يأ :ش ( ريبك لصأ اذهو ) :م ةطنحلا هذه قتيقد نم هيطعي زاج اذإ مث . ةمذلا يف بجي اهنيعب

 (تاراجإلا نم ريثك داسف هب فرعي ) :م ميظع لصأ ريجألا لمع نم جرخي ام ضعب رجألا لعج

 نأ يلع ارجش سرغيل هضرأ عفد اذإ اذكو « هنهد نم نمب سمس هل رصعي نآ رجأتسا اذإ امك :ش

 رجشلا ةميق هيلعو ضرألا برل رجشلاو كلذ زجي مل نافصن امهنيب رجشلاو ضرألا نوكت
 . لمعام رجأو

 نحطلا نجع اذكو لزغلا يف لطرب فوصلا اذهو نطقلا اذه لوقتل ةأرما رجأتسا ولاذكو

 زوجي ال كلذ لكو «كلذ وحنو فصنلاب ةطنحلا داصحو « فصنلاب نخدلا سايدو « فصنلاب

 ةنيدمو نوحيج ءارو ةناغرف دالب هرايدو انرايد يف اًصوصح يأ :ش ( انرايد يف اميسال ) :م
 . ةناغرف دالب نم يهو « نانيغرم

 (رجألا ميلست نع زجاع رجاتسملا نأ ) :م ناحطلا زيفق نع يهنلا يف يأ :ش ( هيف ىنعملاو ) :م

 م كئاحلا ةلأسم يف :ش ( جوسنلا ضعب وهو ) :م دقعلا دنع ميلستلا رودقم ريغ ىمسملا نأل :ش

 مكح هل سيلو ماعطلا لمحل لامحلا راجفتسا ةلأسم يف لومحملا ضعبو يآ :ش ( لومحملا وأ )
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 فصن لمحيل هرجأتسا اذإ ام فالخب اذهو « هريغ ةردقب ارداق وه دعي الف ريجألا لعفب هلوصحو

 ليجعتلاب لاخلا يف رجألا كلم رجأتسملا نأل ‹ رجألا هل بجي ال ثيح رخآلا فصنلاب هماعط

 نم ام هنأل ‹ رجألا بجي ال امهنيب كرتشم ماعط لمحل الجر رجاأتسا نمو . امهنيب اكر تشم راصف

 هلوصحو) :م هدوجو نأل « هميلست نع زجعيف اًمودعم ناكف ةمذلا يف بجاو ريغ هنأل دوجولا

 . هسفن ةردقب ةربعلا ذإ :ش ( هريغ ةردقب ارداق وه ) :م رجأتسملا يأ :ش ( دعي الف ريجألا لعفب

 لعج هنأ هرئاظنو « ناحطلا ريفق يف يهنلا ىنعم « هعماجو مالسإلا ردص طوسبم » يفو
 ال دقعلا طرشو « لمعلا دعب الإ هميلست هنكي ال هنأل « دقعلا مكحن ىلع ءانب دقعلا ةحص طرش

 . هبقعي مكحلاو هقبسي طرشلا ذإ عرشلا عضو فالخ هنأل « دقعلا مكح نوكي نأ زوجي

 اًماعط لمحيل اًرامح رجأتسا اذإ اميف ةراجإلا داسف نم انركذ يذلا اذهو يأ :ش ( اذهو ) :م

 ثيح رخآلا فصنلاب هماعط فصن لمحيل ) :م رامحلا يأ :ش ( هرجاأتسا اذإ ام فالخب ) :م هنم زيفقب

 . «ريبكلا عماجلا» تاراجإ لئاسم نم اذه :ش (رجألا هل بجي ال

 هفصنب ًالثم دادغب ىلإ ةطنحرك هل لمحيل الجر رجأتسا اذإ ام يهو ىرخأ ةلأسم انهو

 قرفلاو . اندنع ركلا فصن هتميق زواجي ال دادغب غلب نإ هلثم رجأ هلو ةدساف ةراجإلا تناك

 ادساف نوكيف ناحطلا زيفق ىنعم ىف ناكف ريجألا لمعب ةلومحم تراص انه ةطنحلا نأ امهنيب

 . لغملا رجأ بجيف

 ٠م ريجألا وهو ميجلا حتفب :ش (رجاتسملا نأل ) :م هلوقب هيلإ راشأ املف باتكلا ةلأسم يف امأو

 ةرجألا يف كلما بجوي ليجعتلا مكحب ةرجألا ميلست نأل :ش ( ليجعتلاب لاحلا يف رجألا كلم )

 نم ام هنأل ءرجألا بجي ال امهنيب كرتشم ماعط لمحل ًالجر رجأتسا نمو . امهنيب اكرتشم راصق ) :م

 - يعفاشلا فالخ هيفو :ش ( هيلع دوقعملا ميلست ققحتي الف هيف هسفنل لماع وهو الإ هلمحي ءزج
 . هللا همحر

 دق هنأل « بجيال لوقي فيك رجألا بجي ال ثيح هلوق يف لوألا نأ ريظن انه اه : ليق

 . رجألا كلم رجأتسملا نأل لوقي مث « ماعطلا فصن وهو ضبقو بجو

 نأل «عونمم اذه نإف ‹ رظن هسفنل لماع وهو الإ هلمحي ءزج نمام نأل هلوق يف يناثلاو

 هل لماحلا كيرشلا نوكي هنم ءزج لك نإ لاقي فيكف « امهنيب كرتشم ماعطلا نأ ةلأسملا ةروص

 ًالماع رابتعالا اذهب نوكيف امهنيب كرتشم وهو الإ ءزج نم ام نأ هدارم ناك نإو « دسفل ًالماع

 رابتعالا اذهب نوكيف امهنيب كرتشم وهو الإ ءزج نم ام ناك اذإ هنإ : لاقيو هيلع سكعب هكيرشل
 . هکیرشل ًالماع
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 هنأل ‹ للا رجأ نمو ىمس امن لقألا بجاولاف ةراجإلا تدسف امل هنأل ء ًازيفق رجألاب زواجي الو

 غلب ام اغلاب رجألا بجي ثيح باطتحالا يف اكر تشا اذإ ام فالخب اذهو ءةدايزلا طحب يضر

 هل زبخيل الجر رجاأتسا نمو : لاق . طحلا حصي ملف مولعم ريغ كانه ىمسملا نأل « دمحم دنع

 فسوي وب لاقو -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع اذهو « دساف وهف مهردب مويلا ميناخملا ةرشعلا هذه

 ةقيقحلا يف وهف هكيرشل لب « هيف هسفنل ًالماع وه سيل هكيرشل يذلا ءزجلا نأ قحلا نكلو

 ام وأ زيفق نم ام لاق ولو . هكيرشل هلمع ةلباقم ىف ةرجألا هذخأف هكيرشل لماعو « هسفنل لماع

 هيف ميمعتلاو عئاشلا ىلع قلطني ءزجلا نأل « ءزج نم هلوق نم برقأ ناكل كلذ وحن وأ ةبح نم

 . عونم ريغ

 اماعط لمحيل اًرامح رجأتسا اذإ اذكو هلوقب لصتي اذه :ش ( ؟ريفق رجألاب زواجي الو ) :م

 دانسإ زوجي نم يأر ىلع رجألاب هلوق وه لعافلاو ةيلوعفملا ىلع ًازيفق باصتناو « هنم زيفقب

 ريمضلا وه لعافلا نوكي لعافلل ءانبلا ىلع زوجي ال ناك اذإ اذهو « رورجملاو راجلا ىلإ لعفلا
 عم رجأتسملا زواجي ال : ريدقتلاو « ةبحاصملل ءابلا نوكتو « رجأتسملا ىلإ عجارلا زواجي ال يف

 (هنأل « لثملا رجأ نمو ىمس امن لقألا بجاولاف ةراجإلا تدسف امل هنأل ) :م ةرجأ ناك يذلا زيفق رجألا

 رجأ نمو ىمسملا نم امهدحأ ىلع ةايزلا يأ :ش ( ةدايزلا طحب يضر ) :م لماحلا نأل يأ :ش

 . ةدسافلا ةراجإلا ىلع همادقإف لمم لا رجأب هاضر امأو « هيلع هدقعف ىمسملاب هاضر امأ «لثملا

 نأل دمحم دنع غلب ام الاب رجألا بجي ثيح باطتحالا يف اكر تشا اذإ ام فالخب اذهو ) :م

 لمحل رجأتسا ول امك اكرتشا ثيح ىمسملا فصنب ىضر دق هنأل كلذ نمث فصن هرجأب زواجي

 (ميتاخلا ةرشعلا هذه هل زبخيل الجر رجأتسا نمو ) :م : « ريغصلا عماجلا » يف يأ :ش ( لاق) :م

 ‹« اموتخم نوتس قسولا يردخلا ثيدح هيلع دهشيو هنيعب عاصلا وهو موتخم عمج وهو :ش
 . صقني الو دازي اليك عوبطم متاخ هالعأ ىلع لعجي هنأل هب یمسو

 ‹ هتفص «ةرشعلاو « زبخيل هلوقب لوعفم هذه هلوق دحاو زيفقلاو موتخملا : ٠ طوسبملا  يفو

 (مويلا) :م :هلوقو ‹ نييفوكلا يأر ىلع باوثألا ةسمخلا كلوق يف امك ةفاضإلاب رورجم ميتاخملاو

 م دساف ةراجإلا هذه دقع يأ :ش ( دساف وهف ) :م رجأتسا هلوقب قتللعتي :ش ( مهردب ) :م
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 ركذ لعجيو ءًالمع هيلع دوقعملا لعجي هنأل؛ زئاج وه: تاراجإلا يف -هللا امهمحر- دمحمو

 ركذ نأل « لوهجم هيلع دوقعملا نأ هلو . ةلاهجلا عفترتف دقعلل احيحصت لاجعتسالل تقولا

 عفنو « حيجرت الو هيلع ًادوقعم هنوك بجوي لمعلا ركذو اهيلع ًادوقعم ةعفنلا نوك بجوي تقولا
 ةعزانملا ىلإ يضفيف لوألا يف ريجألا عفنو يناثلا يف رجأتسملا

 تلاق هبو :ش ( زئاج وه) م «طوسبملا» تاراجإ نم يآ :ش (تاراجإلا يف -هللا امهمحر-دمحمو

 . ةثالغلا

 يفو «ريغصلا عماجلا» يفامهلوق ركذي مل هنأل «ديقلااذهبامهلوقديقاغإو
 . تاراجإلا يف دوصقملا هنأل :ش ( المع هيلع دوقعملا لعجي هنأل ) :م ناسحتسا امهلوق «طوسبملا»

 ىلع لمعب هرجأتسااذإ ناكف « هب دقعلا قلعتلال :ش ( لاجعتسالل تقولا ركذ لعجيو ) :م

 يف هلمعي نأ هيلعف مويلا يف غرفي مل ولو « الماك رجألا هل ناك راهنلا فصن يف هنم غرفي نأ

 ( ةلاهجلا عفترتف دقعلل اًحيحصت ) :م هنم دب ال ام اذه ىلع لمحلاو اكرتشم اريجأ راص هنأل « دغلا

 . لمحلا نم انركذ اب :ش

 ركذ هنأل :ش ( لوهجم هيلع دوقعملا نأ ) :م - هنع هللا يضر- ةفينح يبألو يأ :ش ( هلو ) :م

 نوك بجوي تقولا ركذ نأل ) :م هيلع ادوقعم نوكي نأ امهنم دحاو لک حلصي نیفلتخم نیببس
 يف رخآلا ىلع امهدحأل :ش ( حيجرت الو هيلع ادوقعم هنوك بجوي لمعلا ركذو « اهيلع ادوقعم ةعفنملا

 . ةيولوألا

 الإ رجألا بجيال ىتح هيلع ادوقعم لمعلا نوك وهو :ش ( يناثلا يف رجاتسملا عفنو ) :م

 ةعفنملا نوكل اًبجوم تقولا ركذ نوك وهو :ش ( لوألا يف ريجألا عفنو ) :م هيلإ لمعلا ميلستب
 بلطي نأ زاجف لمعي مل نإو ةدملا يف سفنلا ميلست درجمب رجألا قحتسي ىتح « اهيلع ادوقعم

 . (ةعزانملا ىلإ يضفيف ) :م يناثلا ىلإ اًرظن رجأتسملا هعليو لرألا ىلإ اظن هرجأ ريجألا

 ادغ هتبطخ نإو مهرد كلف مويلا هتبطخ نإ لاق اذإ ام نيبو هذه نيب قرفلا ام : ليق نإف :ش

 تقولا ركذ لعجو « لوألا طرشلا زاجأ -هللا همحر- ةفينح ابأ نإف «؟ مهرد فصن كلف

 نإف مويلا هنع غرفي نأ ىلع قيقد زيفق هل زبخيل الجر رجأتسا اذإ ام نيبو امهنيبو ليجعتلل

 . عامجإلاب ةزئاج اهيف ةراجإلا

 الف اهنع هفرعي ام انتلأسم يف سيلو « ليجعتلا وه يذلا زاجملا يتآ تيقوتلل يه يتلا هتقيقح نع

 يف فرع ام ىلع طرشلا ىنعم اهيف «ىلع»هلك نإف « ةيناثلا نيبو اهنيب كلذكو « زاجملا ىلإ راصي
 . ليجعتلا هدارم نأ ىلع لد اًطرش هلعج ثیحف « هعضوم

۳۰١ 



 فرظلل هنأل . ًالمع يمس دقو مويلا يف لاق اذإ ةراجإلا حصت هنأ -هللا همحر- ةفينح يبأ نعو

 اضرأ رجأتسا نمو : لاق . قالطلا يف هلثم رم دقو مويلا هلوق فالخب لمعلا هيلع دوقعملا ناكف

 الإ ةعارزلا ىتأتي الو دقعلاب ةقحتسم ةعارزلا نأل ‹ زئاج وهف اهيقسيو اهعرزيو اهيركي نأ ىلع
 تایضتقم نم نوکی هتفص هذه طرش لکو « اقحتسم امهنم دحاو لک ناکف بارکلاو يقسلاب

 هنأل « دساف وهف اهنقرسي وأ اهراهنأ يركي وأ اهينثي نأ طرش نإف « داسفلا بجوي ال هركذف دقعلا

 هذه امو ‹ نيدقاعتلا دحأل ةعفنم هيفو ‹ دقعلا تايضتقم نم سيل هنأو ةدملا ءاضقنا دعب هرثأ ىقبي

 اذإ ةراجإلا حصت هنأ - هللا همحر - ةفينح يبأ نعو ) :م هلوق وهو ةفينح يبآ نع يور ام هديؤي

 ناكف ) :م فرظلا قرختسي ال فورظملاو ةدملل ال فرظلا يف نأل يآ :ش ( فرظلل هنأل ) :م مويلا

 ناكف ليجعتلا ديفي كلذو مويلا ضعب يف تلمع نإ : لاق هنأك هنأل :ش ( لمعلا هيلع دوقعملا

 . هيلع دوقعملا وه لمعلا

 نأ حلصيف فرظلا عيمج رقتسيف يف نودب هنأل ‹ ةدملل هنأل :ش ( مويلا هلوق فالخب ) :م

 بعوتسم يف فرح ركذي ملاذإ : ةعيرشلا جات لاقو . ةلاهجلا مزليو « هيلع ادوقعم نوكي

 . لمعلا وه هيلع دوقعملا نوكي ميتاخملا ةرشعلا هذه يل زبختل هلوق ىلإ رظنلابف فرظلا

 م ةراجإلا تدسفف هيلع دوقعملا لهجف ةعفنملا يه هيلع دوقعملا نوكي مويلا هلوق ىلإ رظنلابو

 دغ يف قلاط تنأ هلوق يف نامزلا ىلإ قالطلا ةفاضإ لصف يأ :ش ( قالطلا يف هلثم رم دقو )

 نم :ش ( اهبركي نأ ىلع ًاضرأ رجاتسا نمو ):م : «ريغصلا عماجلا» يف يآ :ش ( لاق) :م

 نال ‹ زئاج وهف اهيقسيو اهعرزيو ) :م بلطي بلط باب نم ثرحلل اهبلق اًبرك ضرألا برك

 لكو اًقحتسم امهنم دحاو لك ناكف « باركلاو يقسلاب الإ ةعارزلا ىنأتي الو دقملاب ةقحتسم ةعارزلا

 دسفي ال مئالملا طرشلا نأل :ش ( داسفلا بجوي ال هركذف دقعلا تايضتقم نم نوكي هتفص هذه طرش

 . دقعلا

 يركي وأ ) :م ةينشتلا نم دارملا امأ « نآلا ءيجيو ةينشتلا نم :ش ( اهينثي نأ طرش نإف ) :م

 اذإ ضرألا تنقرس نم :ش ( اهنقرسي وأ ) :م رضحلا وهو يركلا نم رضحي يأ :ش ( اهراهنأ

 هنأل ) :م دساف دقعلا نإف يأ :ش ( دساف وهف ) :م لبزلا يهو نيجرسلا ىمسيو نيقرسلا تلعج

 ءاضقنا دعب ) :م ةنقرسلاو يركلاو ةينشتلا يهو تاروكذملا نم دحاو لك رثأ يأ :ش ( هرثأ ىقبي

 _ هلهامو) :م ضرألا بر وهو :ش ( نيدقاعتملا دحأل ةعفنم هيفو ‹ دقعلا تايضتقم نم سيل هنأو ءةدملا
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 ‹ ةدملا دعب ىقبي هجو ىلع ريجألا عفانم ًارجأتسم ريصي ضرألا رجاؤم نأل « داسفلا بجوي هلاح

 يف ةهبش الو ةبوركم اهدري نأ ةينثتلاب دارملا ليق مث . هنع يهنم وهو ةقفص يف ناتقفص ريصيف
 ةنس ةدملاو ةرم باركلاب عبرلا ضرألا جرخت عضوم يف اذهو نيترم اهبركي نأ ليقو . هداسف

 اهنم دارملا لب لوادجلا راهنألا يركب دارملا سيلو ‹ ةعفنم ىقبت ال نينس ثالث تناك نإو . ةدحاو

 . لباقلا ماعلا يف هتعفنم ىقبت هنأل ‹ حيحصلا وه ماظعلا راهنألا

 ريصيف ةدملا دعب ىقبي هجو ىلع ريجألا عفانم ارجاتسم ريصي ضرألا رجاؤم نأل « داسفلا بجوي هلاح

 هنع ىهن يأ « هنع يهنم ةقفص يف نيتقفصلا نوك يأ :ش ( هنع يهنم وهو ةقفص يف ناتقفص

 . ل هللا لوسر

 : اولاق رماع نب دوسأو رصنلا وبأو نسح انثدح « هدنسم » ىف -هللا همحر - دمحأ ىور

 ل هللا لوسر ىهن» : لاق هيبأ نع دوعسم نب هللا دبع نب نمحرلا دبع نع كامس نع كيرش انث
 دقن اذه لوقيف اًعيب لجرلا عيبي نأ وه كامس لاق : كيرش لاق . “'“ ةدحاو ةقفص يف نيتقفص نع

 . عويبلا يف ىفوتسم هيف مالكلا رم دقو اذكب ةئيسنو ادكب

 هنأل :ش ( هداسف يف ةهبش الو ةبوركم ) :م ضرألا يأ :ش ( اهدري نأ ةينلتلاب دارملا : ليق مث ) :م

 جرخت عضوم يف اذهو نيترم اهبركي نأ ليقو ) :م هيلع فقوتت ال ةعارزلا نأل « دقعلا هيضتقي ال

 دسفي كلذك ناك اذإف :ش ( ةدحاو ةنس ) :م ةراجإلا ةدم يأ :ش ( ةدملاو « ةرم باركلاب عبرلا ضرألا

 . امهدحأل ةعفنم هيف نأل « اًضيأ دقعلا

 نأل « ًضيأ دقعلا دسفي الف :ش ( ةعفنم ىقبت ال نينس ثالث ) :م ةدملا يأ :ش ( تناك نإو ) :م

 ضرألا جرخت ال نكلو « ةنس ةدملاو نيترم باركلا ناك اذإاذكو « دقعلا تايضتقم نم هيف

 . امهدحأل ةعفنم هيف سيل هنأل « نيترم باركلاب الإ عيدبلا

 دالب يف امأ « مهدالب يف باوجلا اذه : اولاق مهنأ انخياشم نع ثيللا وبأ هيقفلا ركذ دقو

 نإف « ةدملا ءاضقنا دعب ىقبت ال ةرضخلا دالب يف ةينثتلا ةعفنم نأل طرشلا اذهب ةعرازملا وحن ةرضحخل ا

 . يناثلا ماعلا ىلإ اهتعفنم يقبت املف اًرارم تبرك نإو ضإلا

 دارملا لب ) :م ريغصلا رهنلا وهو لودج عمج وهو :ش ( لوادجلا راهنألا يركب دارملا سيلو ) :م

 لوق وهو لوادجلا راهنألاب دارملا :لاق نم لوق نع هب زرتحا :ش ( حيحصلا وه ماظعلا راهنألا اهنم

 ظفل قالطإب المع لوادجلا نيبو « راهنألا نيب یوس ناک هناف « یتفی ناک هبو « هداز رهاوخ

 ةعفنمو :ش ( لباقلا ماعلا يف ) :م ماظعلا راهنألا يرك ةعفنم يآ :ش ( هتعفنم ىقبت هنأل ):م باتكلا

 . هجیرخت مدقت : فیعض (۱)
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 : - هللا همحر - يعفاشلا لاقو . هيف ريخ الف ىرخأ ضرأ ةعارزب اهعرزيل اهرجاتسا نإو : لاق

 نأ هل . بوكرلاب بوكرلاو ‹ سبللاب سبللاو « ىنكسلاب ىنكسلا ةراجإ اذه ىلعو « زئاج وه
 هدارفناب سنجل ا نأ انلو . نيدب انيد ريصي الو نيد ةرجأب ةراجإلا تزاج ىتح نايعألا ةلزنم عفانمل

 -هللا همحر- دمحم راشأ اذه ىلإو ‹ ةئيسن يهوقلاب يهوقلا عيبك راصف اندنع ءاسنلا مرحي

 . يبوبحملا هركذاذك « لباقلا ماعلا ىلإ ىقبت ال لوادجلا

 ناكف ‹« طرشلا نودب رجأتسملا ىلع بجاو وهو ةصاخ لوادجل اب عفنتملا وه رجأتسملا ناكف

 . فنصللا هافن يذلا لوقلا راتخا طيحملا بحاصو . هب دسفي الف دقعلا ديفي اًطرش

 الف ىرخأ ضرأ ةعارزب اهعرزيل اهرجاتسا نإو ) :م : ؛ريغصلا عماجلا » يف يأ :ش ( لاق) :م
 . ًالصأ زوجي ال يأ :ش ( هيف ريخ

 ىلإ دسفي وأ زوجي ال ةظفل نع لودعلا هجو مهنم دحأ نيبي ملو حارشلا بلاغ هرسف اذكه

 دجي مل اميف ريخألا ركذي هنأ-هللا همحر- دمحم بأد نم لاق هنإف ‹ ةعيرشلا جات الإ ظفللا اذه

 . حاصفإلاب ال ءاضتقالا قيرطب داسفلا نايب نوكيل هداسف يف ًاحيرص اصن

 ؟ ًالصأ زوجي له ريخ ال ریسفت هجو ام : تلق ناف

 . ًالصأ زاوجلا يفتني هجو لك نم ةيربخلا تفتنا اذإف « سنجلل يفنلا نأل : تلق

 كلام لاق هبو « قفنأو ةعفنملا سنج فلتخا :ش ( زئاج وه - هللا همحر-: يعفاشلا لاقو ) :م

 سبللاب سبللاو ىنكسلاب ىنكسلا ةراجإ اذه ىلعو ) :م فالخلا اذه ىلعو « -هللا امهمحر- دمحأو

 بوث سبلب هسبلیل ابوث وأ یرخآ اراد ینکسب اھنکسیل ہراد رجآ ناب :ش ( بوک ر لاب بوکر لاو
 ةلزنمب عفانملا نأ -هللا همحر- يعفاشلا يأ :ش ( هل ) :م ىرخأ ةباد بوكرب اهبكريل ةبادو رخآ

 ناكل نايعألا ةلزنب عفانملا نكت مل ولو رجؤملا ىلع :ش ( نيد ةرجأب ةراجإلا تزاج ىتح نايعألا

 ةرجأب ةراجإلا يأ :ش ( نیدب اتید ریصی الو ) :م هلوقب هیلإ راشأ « زوجي ال وهو « نیدب اتید كلذ

 . نید

 عيبك راصف ) :م ليجأتلا يآ نونلا حتفب :ش ( اندنع ءاسنلا مرحي هدارفناب سنجلا نأ انلو ) :م

 يهوقلا بوشلاب يهوقلا بوثلا عيب مكحك ةراجإلا هذه مكح راص :ش ( ةئيسن يهوقلاب يهوقلا
 . سراف روك نم ةروك ناتسهوق ىلإ ةبسن ءاهلا رسكو واولا نوكسو فاقلا مضب وهو . لجأ ىلإ

 « سنجلا وهو ءاسنلا ةمرح يف فاك ابرلا ةلع يفصو دحأ نأل ء انه عيبلا زجي ملاغنإو

 رکذ ام يآ :ش (-هللا همحر - دمحم راشآ اذه ىلإو ) :م مرحي سنجل ا اهيف دجو اذإ عفانملا يف اذكف

 . اههبشأ امو ىرخآ ضرأ ةعارزب اهتعارزل ضرألا راجئتسا مكح ينعأ ‹ نيمكحلا نم



 اذإ ام فالخب . سنجلا داحتا دنع ةجاح الو ةجاحلل سايقلا فالخب تزوج ةراجإلا نألو

 هبحاص رامح وأ هبحاص امهدحأ رجأتساف نيلجر نيب ماعطلا ناك اذإو : لاق ةعفنملا سنج. فلتخا

 ا
 بتك ةعامس نبا یور ام وهو -هللا همحر- نسحلا نب دمحم راشأ يهوقب يهوقلا عيب مكحو

 همحر- دمحم بتکف ؟ راد ینکسب راد ینکس ةراجإزوجیال مل لاقو ‹ دمحم ىلإ خلب نم

 امأ « ةلذ كنم تناكف يئانجلا تسلاجو ةايحلا كتباصأف ةركفلا تلطأ كنإ : هباوج يف -هللا

 ركني ثدحم مسا يئانجلا . ءاسن يهوقب يهوق عيبك راد ىنكسب راد ىنكس ةراجإ نأ تملع

 . اهيلع مكل ناهرب ال لوقيو لئاسملا هذه يف ةعامس نبا ىلع ضوخلا

 ةراجإلا داسف يف رخآ قيرط اذه :ش ( ةجاحلل سايقلا فالخب تزوج ةراجإلا نألو ) :م

 داحتا دنع ةجاح الو ) :م سانلا ةجاح سايقلا فالخ ىلع تعرش اغنإ ةراجإلا نأ يهو « ةروكذملا

 اتكمتم ناك ام الإ دقعلاب لصحي الف دقعلا كلذ لبق ىنكسلا نم اًدكمتم ناك هنأل :ش ( سنجلا

 فالخب ) :م لوصفلا ءافيتسال تعرش ام ةراجإلاو لوصفلا باب نم لامكلاو « هكلم رابتعاب هنم

 . زوجيف ةجاحلا ققحتل سوبلب ابوكر رجأتسا نأب :ش ( ةعفنملا سنج فلتخا اذإ ام

 سيل هيف نحن اميف ةعفنملا ريخأتو « دقعلا يف لجأ طارتشا نع نوكي ام ءاسنلا : ليق نإف

 . كلذك

 يف علبأ كلذ ناك اًيشف اًئيش ثدحيو هيف هيلع دوقعملا رخأتي دقع ىلع امدقأ ال امهنإ : بيجا

 نأل ‹ رظن هيف ليق « ةمرحلا ةهبش نع اًطايتحا ةلالد هب قحلأف « طورشملا نم ريخأتلا بوجو

 ةلالدلاب تباثلا نأب بيجأ . ةمرحب سيلو ةهبشلا ةهبش نوكي هب قاحلإلابف مرحلا ةهبش ءاسنلا

 . اهتهبش ال ةهبشلا تبثت قاحلإلابف ةرابعلاب تباثلاك

 هيف نحن اميفو ¢ كلذك سيل اب لاحلا يف دوجوم ةلدابم يف روصتي اغنإ ءاسنلا لبق : ليق نف

 . اًئيشف اًئيش ناثدحی لب دوجومب سیل امھنم دحاو لك نإف « كلذك سيل

 نود هيلع دوقعلا ققحت ةرورض ةعفنملا ماقم نيعلا هيف ماقي ءابلا هبحصت ڌ مل يذلا ناب : بيجا

 ىفوتسا ول مث .ءاسنلا ققحتو رخآلا مدعو اًمكح امهدحأ دوجو موزلو هيف اهنادقفل هبحصت ام

 ةدسافلا ةراجإلاب ةعفنملا ىفوتسا هنأل « ةياورلا رهاظ ىف لحم ا رجأ هيلعف سنجل ا داحتا دنع ةعفنملا

 . هيلع ءيش ال هنآ -هللا همحر- فسوي يبأ نع يخركلا ركذو .

 امهدحأ رجأتساف نيلجر نيب ماعطلا ناك اذإو ) :م : «ريغصلا عماجلا » يف يآ :ش ( لاق) :م

 ىمسملا ال : ينعي :ش ( هل رجا الف هلك ماعطلا امحف هبیصن لمحي نأ ىلع هبحاص رامح وأ هبحاص

 . لئملارجأالو



 راصف « زئاج مئاش نيعلا عيبو هدنع نيع ةعفنملا نأل < ‹« ىمسملا هل- هللا همحر - يعفاشلا لاقو

 " بایلا هل طیخیل ارتش الص وا اعطا اهیف عضیل رق نیو هن ةکرتشم اراد رجاتسا اذإ امک

 ‹ عئاشلا يف روصتي ال يسح لعف لمحا نأل « هل دوجو ال لمعل هرجأتسا هنأ انلو

 داسف نأ قرفلا نكل < ‹ عاشملا ةراجإ يف امك لثملا رج أ بجي نأ يغبني ةفينح يبأ لوق سايق ىلعو

 ءافيتسالا مادعنال ال دقعلا هبجوأ يذلا هجولا ىلع هيلع دوقعملا ء ءافيتسا نع زجعلل كانه دقعلا

 . دسافلا دقعلا ىف رجألا بجي ال ءافيتسالا نودبو ًالصأ ءافيتسالا رذعتل نالطبلا انهو < دلصأ

 نيب ماعطلا نإ -هللا همحر- دمحم نع ةعامس نبا لاق : « هرصتخم ١ يف يخركلا لاقو

 امهدحأ رجأتساف رخآ دلب ىلإ امهدلب نم ماعطلاب اجرخي نأ دارأف ةنيفس امهدحألو نيلجر

 ماعطلا خبطي نأ دارأ ول كلذكو « زئاج وهف مهارد ةرشعب هتصحب هبحاص ةنيفس فصن

 لمحيل اذه هقيلاوج فصن هنم رجأتسا ول كلذكو لاق « هكيرشل يذلا ىحرلا فصن رجأتساف

 . زئاج وهف ةكم ىلإ ماعطلا اذه اهيف

 دبعلا رجأتسا وأ « لمحيل هبحاص دبع ةباد وأ هبحاص ةباد وأ هبحاص دبع رجأتسا ولو

 ةبادلا ىلع لمح نإف . زوجي ال كلذ نإف هفصن وأ هلك ةبادلاو دبعلا رجأتسا وهو ماعطلا ظفحيل

 نوکی ام « هبحاص نم رجأتسا ءيش لکو : هللا همحر دمحم لاق يخركلا لاق مث . هل رجأ الف

 نم امهدحأ رجأتسا المع نوكي سيل ءيش لكو « هل رجأ الف هلمع نإو « زوجي ال هنإف المع

 . زئاج وهف هبحاص

 :ش ( زئاج عئاش نيعلا عيبو هدنع نيع ةعفنملا نأل « ىمسملا هل : - هللا همحر - يعفاشلا لاقو ) :م

 اكر تشم ادبع وأ ماعطلا اهيف عضيل هريغ نيبو هنيب ةكر تشم راد رجاتسا اذإ امك راصف ) :م دمحأ لاق هبو

 . رجألا بجي ثيح :ش ( بايثلا هل طيخيل

 :ش ( هل دوجو ال لمعل ) :م رخآلا رجأتسا نيكيرشلا دحأ نأ ي أ: :ش ( هرجاتسا هنآ انلو ) :م

 . هل ةعفثم ال أم ةراجإك راصف

 اهنوكل اهل دوجو ال هكيرشل يتلا ةصحل ا نأ مزلي الإو « دوجو هلمعل لب عونم اذه : ليق

 عون نم اذهو « ةعئاش اهنوكل اهل دوجو ال اًضيأ هتصح تناكل احيحص كلذ ناك ولو « ةعئاش

 اذه رکنمو ‹« هدوجو زیمتی ال هلدوجو هلوق ینعم نأل ‹ رظن هيفو « قئاقحلا ناك نإو ةطسفقسلا

 ‹ نيعم ىلع عقي لمحلاذإ :ش ( عئاشلا يف روصتي ال يسح لعف لمحلا نأل ) :م قئاقحلا ركنم

 روتي 3 رشا دبعلا يف عئاشلا بصللا برف اهر نيعي سا غ اشلاو

 . عئاشلا يف يسحلا لعفلا روصت



 ام نألو . رجألا بجي ال هيلع دوقعملا ميلست روصتي مل اذإو « يمكح فرصت هنأل ‹ عيبلا فالخب

 رادلا فالخب <« ‹ ميلستلا ققحتي تي الف هسفنل ًالماع نوکیف هيف كيرش وهو الإ هلمحی ءزج نم

 فالخبو . ماعطلا عضو نودب اهميلست ققحتيو « عفانملا كلانه هيلع دوقعملا نأل ‹ ةكرتشملا
 وه اغإ هيلع دوقعملا نأل ءدبعلا

 . رجألا بجيف « ةلاحم ال ضعبلا لمح دقف لكلا لمح اذإ : انلق نإف

 . هبيصن دجو اميف نيعمب سيل هبيصنو نيعملا لمح لكلا لمح : تلق

 باجأف « عيبلا ىلع - هنع هللا يضر- يعفاشلا سايق نع باوج :ش ( عيبلا فالخب ) :م

 امك اعرش عئاشلا يف فرصتلاو « يعرش يأ :ش ( يمكح فرصت هنأل ) :م كلذك سيل عيبلا نأب

 رجألا نأل :ش (رجألا بجي ال هيلع دوقعملا ميلست روصتي مل اذإو ) :م هبيصن نيكيرشلا دحأ عاب اذإ

 . كلذ ىلع بترتي

 لمحي ام ىشلا لماح نأ ههجو بولطملا ىلع رخآ ليلد :ش ( هلمحي ءزج نم ام نألو ) :م
 ًالماع نوکیف ) :م هيف ًاکیرش ناک اًنيش لمح نم لکو :ش ( هیف كيرش وهو الإ ) :م هئزج نم

 . هريغ ىلع اًرجأ قحتسي الف هنم :ش ( ميلستلا ققحتي الف ) :م هسفنل ًالماع ناک نمو :ش (هسفنل

 هنإف عونم لوألاف هريغلو هسفنل لماع وأ « طقف هسفنل لماع هنأ نم ولخيال : ليق نإف

 ام ىلإ ةبسنلاب همدع مزلتسي ال هسفنل هلعف ىلع رجألا هقاقحتسا مدع نكل « قح يناثلاو كيرش

 .هريغل عقو

 هريغل هلمعو ‹ سايقلل قفاومو لصأ طقف هسفنل هلمع نأل « طقف هسفنل لماع هنأ : بيجأ

 فنا لماع هلعجب عفدنت يهو « ةجاحلل سايقلل فلاخم رمأ ىلع ىتأتي لب لصأب سیل

 . رجلا قحتسي ۳اف عتق تل لماع نوک ةھچ ریتعاف ۽ رجالا دوعقم لوما

 . كلذك لمحلا نوكي نأ يغبنيف كرتشم لومحملا : ليق نإف
 . ًأزجتي ضوع هنأل « لاحم اک رتشم لمحلا عوقو نأب : بيجأ

 : لاقف ةكرتشملا رادلا راجفتسا ىلع مصخلا سايق نع باوج :ش ( ةكر تشم ا رادلا فالخب ) :م

 م . كلذ يف هل ةكرش الو اهتلباقمب لدبلاو رادلا عفانم يأ :ش ( عفانملا كلانه هيلع دوقعملا نأل ) :م

 بجو الصأ ماعطلا هيف عضي ملو تيبلا ملست اذإ هنإف :ش ( ماعطلا عضو نودب اهميلست ققحتيو)
 . رمامك ققحتي ال عئاشلا يف هميلستو « لمعلا وه هيلع دوقعملا نإف « لمحلا فالخب رجألا هيلع

 نأ ههجوو « كرتشملا دبعلا راجتسا ىلع سايق نع باوج :ش (دبعلا فالخبو ) :م

 وهاغنإ هيلع دوقعملا نأل ) :م هلوق ىنعم وهو « هبحاص بيصن ةعفنم كلي كرتشملا دبعلل رجأتسملا

۷ 



 هنأ رکذی ملو ًاضرأ رجاأتسا نمو . عئاشلا يف هعاقيإ نكمي يمكح رمأ هنأو « هبحاص بيصن كلم

 اماذكو . اهريغلو ةعارزلل رجاتست ضرألا نأل « ةدساف ةراجإلاف اهعرزي ءيش يأ وأ اهعرزي

 نإف . امولعم هيلع دوقعملا نكي ملف هريغ اهب رضب ال امو ضرألاب رضي ام هنمف فلتخم اهيف عرزي
 همحر- رفز لوق وهو زوجي ال سايقلا يفو . ناسحتسا اذهو « ىمسملا هلف لجألا ىضمو اهعرز

 . أ زئاج بلقني الف ًادساف عقو هنأل .-هللا

 . هبحاص كلم خسنلا ضعب يفو :ش ( هبحاص بیصن كلم

 يف امك :ش ( عئاشلا يف هعاقيإ نكمي يمكح رمأ ) :م هبحاص بيصن كلم يآ :ش ( هنأو ) :م

 . يسح لعف هنأل « لمحلا فالخب « عيبلا

 يأ وأ ) :م نيبي ملو ةعارزلل اهرجأتسا يأ :ش ( اهعرزي هنأ ركذي ملو اضرأ رجاتسا نمو ) :م
 لاق هبو هيلع دوقعملا ةلاهجب :ش ( ةدساف ةراجإلاف ) :م بوبحلا عاونأ نم :ش ( اهعرزي ءيش

 ءانبلا نم ههبشي ام لوألا يف لعفي نأ هل ناكو « نيتروصلا يف - هللا امهمحر - دمحآو يعفاشلا

 . دقعلا حصي مل ضعب نم ضرألاب هضعب ناكو عيمجلا هبشأ نإف « عرزلاو« سرغلاو

 . رهاوجلا يف هركذ ‹ ههبشيام الإ عرزيالو دقعلا حص عرزلا ركذي نأ وهو يناثلا يفو

 تئش ام اهعرزتل لاق ولو . عامجإلاب زوجي ءاش ام سرغي وأ ءاش ام اهيف عرزيل اهرجأتسا ول امآ

 . هبحص رثكأ هفلاخو -هللا همحر- يعفاشلا نع صوصنملا وهو اًضيأ حص تئش ام اهسرختو

 اهفصن سرغيو حصي مهضعب لاقو . سرغي مكو عرزي مك كردي ال هنأل زوجي ال : اولاقو
 ةعتمألا ظفحو سرغلاو ءانبلا وحن :ش ( اهريغلو ةعارزلل رجأتست ضرألا نأل ) :م اهفصن عرزيو

 اهب رضي ال امو ضرألاب رضي ام ) :م عرزي امن يأ :ش ( هنمف فلتخم اهيف عرزي ام اذكو ) :م . اهوحنو

 رضي ال ام هنمو «ريعشلاو ةطنحلا ررض نم رثكأ ضرألاب امهررض ناقزردلاو ةردلاك :ش ( هريغ

 . ةلاهجلل دقعلا دسفيف :ش ( اًمولعم هيلع دوقعملا نكي ملف ) :م خيطبلاو نطقلاك

 ىضمو ) :م ةروكذملا ةلأسملا يف ةعارزلا عاونأ نم اًعون ضرألا يآ :ش ( اهعرز نإف ) :م

 :ش (اذهو ) :م دقعلا دنع يمس ام ىلومللف يآ :ش ( ىمسلملا هلف ) :م اهيف بورضملا :ش ( لجألا

 . اًحيحص دقعلا بالقنال ىمسم لا بوجو يأ

 م دمحأو يعفاشلاو :ش ( -هللا همحر- رفز لوق وهو زوجي ال سايقلا يفو . ناسحتسا ) :م

 م يضاقلا ضقني :ش (دقمعلا مامت لبق ) :م عرزلا نم اهيف عقو ام عوقوب :ش ( تعفترا ةلاهجلا نأ

 فرعو ةدملا ضعب يف عورزملا دهش اذإف « لابقتسالل دقعي دقع ةراجإلا نأل :ش ( ارئاج بلقنيف)

 . تقولا كلذ يف عازنلا ىلإ ةيضفملا ةلاهجل ا تعفترا دقف راضب سیلو راض هنأ

۳*۸ 



 ةلاح يف تعفترا اذإ امك «ًازئاج بىلقنيف دقعلا مات لبق تعفترا ةلاهحجلا نأ ناسحتسالا هجو

 رجاتسا نمو . ةدملا يف دئازلا رايخلاو هيضم لبق لوهجملا لجألا طقسأ اذإ امك راصو «دقعلا

 قيرطلا ضعب يف قفف سانلا لمحب ام لمحف هيلع لمحي ام مسي ملو مهردب دادب ىلإ ًرامح
 غلب نإف . ةدساف ةراجإلا تناك نإو رجاأتسملا دي يف ةنامأ ةرجأتسملا نيعلا نأل « هيلع نامض الف

 . ىلوألا ةلأسملا يف انركذ ام ىلع اناسحتسا ىمسملا رجألا هلف دادغب ىلإ

 نم تعفترا ولو . هئادتبا ةلزنمب هنم ءزج لك نأل :ش ( دقعلا ةلاح يف تعفترا اذإ امك ) :م

 داصحلا ىلإ عاب نأب :ش ( هيضم لبق لوهجلملا لجألا طقسأ اذإ امك راصو ) :م انه اذكف زاج ءادتبالا

 طرش نأب :ش ( ةدملا يف دئازلا رايخلاو ) :م سايدلاو داصحملا ناوأ لبق لجألا طقسأف سايدلاو

 همحر- رفز نإف ‹ فلتخملا ىلع فلتخملا در اذه لبق عبارلا مويلا طقسأ مث ًالثم مايأ ةعبرأ رايخلا

 . كانه الو انه ال زاوجلا ىلإ بالقنالاب لقي مل -هللا

 ا( حاضيإلا لثم نوكيف ئدابم قيرطب انه هركذ مدقت اميف هليلدب كلذ تبثأ امل هنأب : بيجا
 . هسفن يف اًفلتخم وه ناك نإو « هيف سيقملا نم هيف مالكلا عقو

 راجفتسازوجيو « ةراجإللا نم زوجي ام باب لوألا يف ركذ هنأل « راركت اذه : ليقو

 . اهيف عرزي ام ىمسي ىتح دقعلا حصي الو ةعرزلل يضارألا

 يهو « ةدئاف ةدايز ىلع لمتشي ريغصلا عماجلا عضو اذهو يرودقلا عضو كلذ نأب : بيجا

 راركتلا يغبني ال نيعضولا فالتحخا نأل « رظن هيفو ىمسملا هلف لجألا ىضمو اهعرز نإو : هلوق
 . كانه ةدئازلا ةدئافلا ركذ يغبني ناكو « دحاو مكح يف

 ( قفنف سانلا لمحي ام لمحف هيلع لمحي ام مسي ملو مهردب دادغب ىلإ رامح رجاأتسا نمو ) :م
 دي يف ةئامأ ةرجأتسملا نيعلا نأل ‹ هيلع نامض الف قيرطلا ضعب يف ) :م كله يأ رامحلا يأ :ش

 اب ةلصاو نإ فرح :ش ( ةدساف ةراجإلا تناك نإو ) :م كلاملا نذإب اهضبق هنأل :ش ( رجاتسملا

 . هلق

 ةدسافلاو «ةدساف ةراجإلا هذه نأ فالح ملعي الو « حيحصلا نم ذخؤي دسافلا مكح نأل

 ام لمح هلوقب ديق اغإو «دعت الب نمضي الف ةنامأ ةرجأتسملا نيعلا نأ يف ةحيحصلا مكح يف

 ‹ نمضي نأ بجي رامحلا كلهف داتعملا ريغ لمح اذإ هنأل « داتعملا لمحلا هب دارأو « سانلا هلمحي

 ملو داتعملا ىلإ فرصني نذإلا قلطم نأل « ةفلاخملا مدعل داتعملا لمحل ا يف نامضلا بجي مل اغإو

 . داتعملا دعتي

 وهو :ش ( ىلوألا ةلاسملا يف انركذ ام ىلع اًتاسحتسا ىمسلملا رجألا هلف دادغب ىلإ غلب نإف ) :م

 نم سانلا لمحي ام هيلع لمح امل هنإف « دقعلا مامت لبق تعفترا ةلاهجلا نأ ناسحتسالا هجو هلوق
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 داسفلل اعفد ةراجإلا تضقن عرزي نأ لبق ىلوألا ةلأسملا يفو . هيلع لمحي نأ لبق امصتخا نإو

 . دعب مئاق داسفلا ذإ

 . ىمسملا بجوو زاوجلا ىلإ بلقناف « عازنلا ىلإ ةيضفملا ةلاهجلا تعفتراو لمحلا نيعت دقف لمحل ا

 .- هللا مهمحر- دمحأو يعفاشلاو رفز لوق وهو لثملا رجأ بجي سايقلا يفو
 (عرزي نأ لبق ىلوألا ةلاسملا يفو ) :م رامحلا ىلع يأ :ش ( هيلع لمحي نأ لبق امصتخا نإو ) :م

 ىلإ . . .اهعرزي هنأ ركذي ملو اًضرأ رجأتسا اذإ ام يهو ىلوألا ةلاسملا يف امصتخاو يأ :ش

 . هرخآ

 دعب تباثو قاب دقعلا داسف يأ :ش ( دعب مئاق داسفلا ذإ « داسفلل اعفد ةراجإلا تضقن ) :م

 عفر لاق ولو . لادلاب داسفلل اًعفد لاق ضرألا ىف ةعارزلا لبقو رامحلا ىلع لمحلا لبق ةراجإلا

 مئاقلا ريغ يف الإ نوكي ال عفدلاو « عفرلا ىلإ جاتحي مئاق داسفلا نأل « ىلوأ ناك ءارلاب داسفلل

 . مهفاف

¥ 3# 
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 ريجالا نامض باب
 ىتح ةرجألا قحتسي ال نم كرتشملاف «‹ صاخ ريجأو كرتشم ريجأ « نيبرض ىلع ءارجألا : لاق

 ‹ ةماعلل لمعي نأ هل ناك« هرثأ وأ لمعلا وه ناك اذإ هيلع دوقعملا نأل « راصقلاو غابصلاك لمعي

 . اكرتشم ًآريجأ ىمسي هجولا اذه نمف دحاول ةقحتسم رصت مل هعفانم نأل

 ( ريجألا نامض باب) :م

 ىنعمب ليعف: يزارتألا لاق . رجآ يأ « لعاف ىنعمب نكل ليعفنزو ىلع ريجألا :ش

 . رجؤم هنم لعافلا مساو « رجأ باب نم لعافم

 لعافم ىنعمب لوقي فيكو « يناثلا نم الإ نوكي ال لعاف ىنعع ًاليعف نأل « طلغ اذه : تلق

 . رجؤم هنم لعافلا مساو هلوق ليلدب ديزملا نم هب ينعي هرجأ باب نم

 عمج ءالعف نزو ىلع ءارجألا :ش ( نيبرض ىلع ءارجألا ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق) :م

 . لطاب وهو هسفن ىلإ ءيشلا ماسقنا اذه : ليق «ريجأ

 سنجلا نوكيف « عمجلا ىنعم لطبي دوهعم الو عمجملا ىلع لخد اذإ ماسقنالا نأب : بيجا

 ريجأو) :م يرود صاخلا ىلع هيدقت هجو نع لاؤسو :ش ( كرتشم ريجأ ) :م ماسقنالا حصيف

 غابصلاک لمعي یتسح ةرجألا قحتسي ال نم كرتسشملاف ) :م صاخ ريجأ يناثلاو يأ :ش ( صاخ

 ملعي ىتح لمعلا لبق اهقحتسي ال نم ملعيال هنأل « يرود فيرعتلا اذه :ليق :ش ( راصقلاو

 .رودلا وهو فرعملا ةفرعم ىلع ةفوقوم فورعملا ةفرعم نوكيف كرتشملا ريجألا

 ةرجألا قحتسي ءارجألا ضعب نأ قحتست ىتم ةرجألا باب يف قبس ام ملع دق هنأب : بيجا

 . رهشألا ىلجألاب هفيرعت اذه : يكاكلا لاقو . فرعم ةفرعم ىلع هتفرعم فقوتي ملف لمعلاب

 ىتح ةرجألا قحتسي ال نم هلوق : ليق . ىفخي ال ام ىلع يواسملاب فيرعت وه لب : تلق

 : ليق . حيحصوهو لائم اب اًميرعت راصف هيلإ مضنم غابصلا « راصقلاك هلوق نآب : بيجأ

 . حيحص ريغ فيرعتلا ىلع ليلعتلا نأل « كلذ يفاني هيلع دوقعملا نأل : هلوق نأل « رظن هيف

 . تافلكتلا هذه ىلإ جاتحي الف ةيظفللا تافيرعتلا نم انه : اغلق

 يأ « هرثأ وأ يأ :ش ( هرثا وا ) :م ةراصقلا وه :ش ( لمعلا وه ناك اذإ هيلع دوقعملا نأل ) :م

 ( هجولا اذه نمف « دحاول ةقحتسم رصت مل هعفانم نأل « ةماعلل لمعي نأ هل ناك ) :م غبصلاك لمعلا رثآ

 ريغ سانلا نيب :ش ( اكر تشم ؟ريجا یمسي ) :م دحاول ةقحتسم رصت مل هعفانم نآ ثيح نم يأ :ش

 . هنیعب دحاول صوصخم

۳1١ 



 لوق وهو - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع ايش نمضي مل كله نإف « هدي يف ةنامأ عاتملاو : لاق
 ام امهل . رباكملا ودعلاو بلاغلا قيرلاك بلاغ ءيش نم الإ امهدنع هنمضيو -هللا همحر- رفز
 ظفحلا نألو ‹ كرتشملا ريجألا نانمضي اناك امهنأ - امهنع هللا يضر- يلعو رمع نع يور

 ء هب الإ لمعلا هنكمي ال ذإ هيلع قحتسم

 لوق وهو « -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع اًئيش نمضي مل كله نإف « هدي يف ةنامأ عاتملاو : لاق ) :م

 قاحسإو ةياور يف دمحأو « لوق يف يعفاشلاو دايز نب نسحلاو :ش ( - هللا همحر - رفز

 . ينزملاو

 همحر- يعفاشلا لاق هبو :ش ( امهدنع هنمضيو ) :م - هنع هللا يضر - يلع نع يورو

 سوواطو ءاطعو ىليل يبأ نباو كلامو « ةياور يف -هللا همحر- دمحأو « لوق يف -هللا

 هنع ظفحلا نأل :ش ( رباكلا ودعلاو بلاغلا قيرحلاك بلاغ ءيش نم الإ ) :م -هللا همحر- دهاجمو

 . ريصقتلاو ةيانجلا مدعل نمضي الف بجاو ريغ

 :ش ( كرتشملا ريجألا نانمضي اناك امهنأ -امهنع هللا يضر- يلعو رمع نع يور ام امهل ) :م

 نع هيبأ نع دمحم نب رفعج نع ىيحي نب ميهاربإ انربخأ يعفاشلا قيرط نم يقهيبلا ىور
 .« كلذ الإ سانلل حلصي ال : لاقو غئاصلاو غابصلا نمضي ناك هنأ » - هنع هللا يضر- يلع

 : يقهيبلا لاق . ريجألا نمضي ناك هنأ - هنع هللا يضر- يلع نع سالخ نع يورو

 . هنع هللا يضر- يلعو رفعج يبأ نيب ينعي عاطقنا هيف لوألا

 نبا لدتساو . باتك نم يلع نع سالخ ثيداحأ نولوقيو ثيدحلا لهأ هفعضي يناثلاو

 نيسحلا انثدح ينطقرادلا هاور اب كرتشملا ريجألا ىلع نامض ال هنآ ىلع «قيقحتلا »يف يزوجملا

 نب دمحم نع كلم ا دبع نب ديزي انث دمحم نب قاحسإ ينثدح بيبش نب هللا دبع انث ليعامسإ نبا
 نامض ال » : لاق يب هللا لوسر نأ هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع يبجحلا نمحرلا دبع

 هفعض كلما دبع نب ديزيو هيلع دمتعي ال دانسإاذه :حيقنتلا بحاص لاقو . °« نمتۇم ىلع

 . هوفعض بيبش نب هللا دبعو ثيدحلا كورتم : يئاسنلا لاقو . هريغو دمحأ

 م ظفحلاب يأ :ش ( هب الإ لمعلا هنكمي ال ذإ ) :م بجاو يآ :ش ( هيلع قحتسم ظفحلا نألو ) :م

 دمحم نب قاحسإ ينثدح بيبش نب هللا دبع انث ليعامسإ نب نيسحل ا انثدخ : لاق ۳٠١( /۲) ينطقرادلا هاور (۱)

 . اعوفرم« هدج نع هيبآ نع بيعش نب ورمع نع يبجحلا نمحرلا دبع نب دمحم نع كلملا دبع نب ديزي انث

 كلذكو ‹«كورتم : يئاسنلا لاقو ‹فيعض :دمحآ هيف لاق ‹ كللا دبع نج ديزي فعضأل ‹ فيعض هدانسإو

 . هيف ملكتم هنإف بیبش نب هللا دبع

1۳ 



 ةعيدولاك هنمضيف هتهج نم ريصقتلا ناك ةقرسلاو بصغلاك هنع زارتحالا نكي ببسب كله اذإف

 ‹ هريغو بلاغلا قيرحلاو هفنأ فتح توملاك هنع زارتحالا نكمي ال ام فالخب ‹« رجأب تناك اذإ

 لصح ضبقلا نأل ‹ هدي يف ةنامأ نيعلا نأ - هللا همحر -ةفينح يبألو « هتهج نم ريصقت ال هنأل

 يف امك هنمضي ًانومضم ناک ولو . هنمضی ال هنع زارتحالا نکمي ال ببسب كله ول اذهلو « هنذإب

 عدوملا فالخب ‹ رجألا هلباقي ال اذهلو ءًادوصقم ال ًاعبت هيلع قحتسم ظفحلاو « بوصغملا

 . رجألا هلباقي ىتح ًادوصقم هيلع قحتسم ظفحلا نأل ءرجألاب

 اذإ ةعيدولاك هنمضيف هتهج نم ريصقتلا ناك ةقرسلاو بصفلاك هنع زارتحالا نكمي ببسب كله اذإف)

 ‹ قدلا لثم راصف ‹ نمضيف قحتسملا ظفحلا كلذ اًكرات ريصقتلاب راص هنأل :ش ( رجاأب تناك

 نكي ال ام فالخب ) :م اتماض ناك قرحنا اذإف « قرحتلا بيع نع ميلس قد دقعلاب قحتسملاف

 وه دلب ىلع رافلاو بلاغلا ليسب لثم :ش ( هريغو بلاغلا قيرحلاو هفنأ فتح توملاك هنع زارتحالا

 . نمضي الف ایدعتم نکی ملف :ش ( هتهج نم ریصقت ال هنأل ) :م هيف

 ةماقإإل :ش ( هنذإب لصح ضبقلا نأل « هدي يف ةنامأ نيعلا نأ - هللا همحر- ةفينح يبألو ) :م

 ول ) :م هلبق امل حيضوت :ش ( اذهلو ) :م دحاولا ريجأو عدوملاك هيلع اًتومضم نوكي الف هيف لمعلا

 يف اًنومضم عاتلا ناك ولو ينعي :ش ( اًنومضم ناك ولو « هنمضي ال هنع زارتحالا نکمب ال ببسب كله

 قحتسم ظفحلاو) :م نيلاحلا يف بوصغملا يف نمضي امك يأ :ش ( بوصغملا يف امك هنمضي ) :م هدي

 هيف نحن ام نأل ؛ حيحص ريغ رابتعالا : لاقي نأ هريرقت ردقم لاؤس نع باوج اذه :ش ( اًعبت هيلع

 نأل « كلذو هيلإ ةليسو هنكل « هيلع دوقعم ريغ يأ :ش ( ادوصقم ال ) :م اعبت هيلع قحتسم ظفحلا

 ‹ لمعلا ةماقإل لب يلصأ دوصقمب سيل ظفحلاو « اكرتشم اريجأ هنوكل لمعلا ىلع دراو دقعلا

 ال) :م ادوصقم ال اًعبت هيلع اًقحتسم ظفحلا نولو يأ :ش ( اذهلو ) :م ادوصقم نکی ملف اًعبت ناکف

 . رجألا ظفحلا لباقي ال يأ :ش ( رجألا هلباقي

 تاذلاب دوصقملا نأل :ش ( ةوصقم هيلع قحتسم ظفحلا نأل « رجألاب عدوملا فالخب ) :م

 ريجألا فالخب « ادوصقم اهيف ظفحلا لباقي ىتح يأ :ش ( رجألا هلباقي ىتح ) :م ظفحلاوه

 . ةمالسلا يضتقي الف ةضواعم دقع نوكي الف ‹ لمعلا هيف دوصقملا نإف ‹ كرتشملا

 ىوتفلا نورحخأتملا راتخا اذهلف - مهنع هللا يضر - ةباحصلا نيب ةفلتخم ةلأسملا هذه : ليق

 لاوقأ نع جراخ لوق اذه نأل « رظن هيفو ةباحصلا لاوقأب المع هيف نأل « فصنلا ىلع حلصلاب

 مدع وأ نامضلا امإ ريغ ال نيلوقلا ىلعاوفلتخا ةباحصلا نأ مهلاوقأب لمعلل كرتو ةباحصلا

 . نامضلا

 ىلع حلصلاب اوتفأ دنقرمس ةمئأو ءامهلوقباوتفأ ءاملعلا ضعب : « ةصالخلا » يفو

۹۳ 



 يراكملا هب دشي يذلا لبحلا عاطقناو لامحلا قلزو هقد نم بوشلا قيرختك هلمعب فلتأ امو : لاق

 هيلع نومضم هدم نم ةنيفسلا قرغو لمحلا

 له حلصلاب لاق نم هل ليقف-هللا همحر- ةفينح يبأ لوقب يتفي ينانيغرملا مامإلا ناكو . فصنلا

 مامإلا يضاقلا « اذهل تعجرف حلصلاب اًتامز يتفأ تنك لاقو . ال : لاق « ؟ عنتما ول ربجي

 مث -هللا همحر- ةفينح يبأ لوق ىلع ىوتفلا نأ ثيللا وبأ هيقفلا ركذ : ةعيرشلا جات لاقو

 . هلرجأ الو ةروصقمريغ ةرجألا ىطعأو روصقملا هنمض كلاما ءاش نإ امهدنع

 قلزو هقد نم بوثلا قيرختك ) :م كرتشملا ريجألا لمعب يأ :ش ( هلمعب فلتأ امو : لاق ) :م

 حالملادم نم :ش ( هدم نم ةنيفسلا قرغو ‹ لمحلا يراكملا هب دشي يذلا لبحلا عاطقناو لامحلا

 قرغ ردصم ءارلا حتفب قرغلاو ‹ هرکذ يوطم لعافلاو ‹ هلوعفم ىلإ فاضم ردصملاف « ةنيفسلا

 . راغاذإ ءاملا ىف

 وهوأدتبملا ربخ هنآ ىلع نومضم عفرو ‹ كرتشملا ريجألا ىلع يأ :ش ( هيلع نومضم ) :م

 ديبعو رمع نع كلذ يورو : لوق يف -هللا مهمحر- يعفاشلاو دمحأو كلام لاق . هب امو هلوق

 . مكحلاو نسحلاو حيرشو ةبتع نب هللا

 هنأ لیل يبأ نباو دمحمو فسوي وبأو ةفينح وبأ عمجأو :  هرصتخم ) يف يخركلا لاقو

 هزمغ نم وأ هدع نم وأ هقد يف قرحت ام راصقلا نمضيف رجألا هيلع ذخأي يذلا لمعلاب نومضم

 كلذكو « خبطي امن ناك اذإ بوثلا خبط يف اًسضيأ نمضيو . هلك كلذ يف غابصلا كلذكو

 طقسأ اذإ لامحلا كلذكو . ةريسملل ةنيفسلا هب جلاعي ام وأ ةمدخ وأ ةدم يف ناك ام نمضي حالملا

 نم ناك اذإ يراكملا كلذكو « هلك كلذ نمضي هنإف هعم ام طقسف رثع وأ هدي وأ هسأر نم هلمح ام

 عاملا هب دسفي ام نونمضي ءالؤه لك دسفو عاتملا ىلع هدش يذلا لبحلا عطقناو هدوق نم وآ هقوس

 . هدوق وأ عاتملا اهيلع ةبادل هقوسب وأ ةنيفس هلمح دنع هنم هقحلي داسف نم

 نإ الإ نمضي مل كلذ يف نتؤم وه : دايز نب نسحلاو رفزو ناميلس يبأ نب دامح لاقو

 . یدعت

 ىلع نامضلا بجي نكلو « هيلع نامض ال راصقلا ريجأ قدب قرخت نإو « ةفحتلا » يفو

 ناك هقرخف أطويال ام راصقلا بوث ىلع ريجألا ىطو ولو : « يفاكلا حرش » يفو . دانسإلا

 . هيلع هنامض
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 هیعونب همظتنیف ًاقلطم لعفلاب هرمآ هنأل « هيلع نامض ال : -هللا امهمحر- يعفاشلاو رفز لاقو

 لخادلا وه ام نذإلا تحت لخادلا نأ انلو .راصقلا نيعمو دحاولا ريجأك راصو ميلسلاو بيعملا

 ول ىتح . ةقيقح هيلع دوقعملا وهو رثألا ىلإ ةليسولا وه هنأل ‹ حلصملا لمعلا وهو دقعلا تحت
 نكي الف عربتم هنأل « نيعملا فالخب . هيف انوذأم دسفملا نكي ملف رجألا بجي ريغلا لعفب لصح

 فالخبو . هدييقت نكمأف رجألاب لمعي هيف نحن اميفو « عربتلا نع حنت هنأل ‹ حلصملاب هدييقت
 .هعينص نم ناكف همامتها ةلق نم لبحلا عاطقناو « ىلاعت هللا ءاش نإ هركذن ام ىلع دحاولا ريجألا

 بهذم اذه عيبرلا لاق :ش ( هيلع نامض ال : - هللا امهمحر- يعفاشلاو رفز لاقو ) :م

 عاتملا بحاص نأل يأ :ش ( هرمأ هنأل ):م سوواطو ءاطع نع كلذ يورو -هللا همحر -يعفاشلا

 لدي ام كلذ ىلع دري ملو بوثلا قديل هرجأتسا نأب :ش ( اًقلطم لعفلاب ) :م كرتشملا ريجألا نم

 . ةمالسلا ىلع

 رجلاب :ش ( ميلسلاو بيعملا ) :م لعفلا يعونب قلطملا مظتنيف يأ :ش ( هيعونب همظتنيف ) :م

 رخآلاو بيعملا امهدحأ ريدقت ىلعامهيف عفرلا زوجيو < لدب وأ نایب فطع هنآ ىلع امهیف
 . امهيلع نامض ال ثيح :ش ( راصقلا نيعمو دحاولا ريجأك راصو) :م ميلسلا

 ضعب يفو :ش ( حلصملا لمعلا وهو دقعلا تحت لخادلا وه ام نذإلا تحت لخادلا نأ انلو ) :م

 هيلع دوقعملا وهو ) :م هلعف نم نيعلا يف لصاحلا :ش ( رثألا ىلإ ةليسولا وه هنأل ):م حلاصلا خسنلا

 ناك كلذك ناك اذإو :ش ( رجألا بجي ريغلا لعفب لصح ول ىتح ) :م دوصقملا وه هنوكل :ش ( ةقيقح

 اعون فصو ولامک :ش ( هيف اًنوذأم ) :م لمعلا نم :ش ( دسفملا نكي ملف ) :م ةمالسلاب اديقم رمألا

 ٍ رخآ عونب هءاجف قدلا نم

 هلمع دييقت يأ :ش ( هدييقت نكمب الف عربتم هنأل ) :م راصقلا نيعم يأ :ش ( نيعملا فالخب ) :م

 لبق حلصملاب يأ :ش ( هدييقت نكمأف رجألاب لمعي هيف نحن اميفو عربتلا نع عنتمي هنأل « حلصملاب) :م
 . هل عربت نم ريغل ةرضملا هب لصحي اميف عربتلا نع عانتمالا زاوج مزتلي نأ مزتللا

 فالخپو) :م ملسأ ناك ةمالسلا يضتقت ال يهو ةبهلا ةلزنمب لمعلاب عربتلا نآب للع ولو

 رخآ يف يتأيسو « دحاولا رجأتسملا ريجأ يأ :ش ( ىلاعت هللا ءاش نإ هركذن ام ىلع دحاولا ريجألا

 . بابلا

 امف « ريجألا عنص نم سيل لبحلا عاطقنا لاقي نأ ىسع امع باوج :ش ( لبحلا عاطقناو ) :م

 دارأ :ش ( هعينص نم ناكف همامتها ةلق نم ) :م : هلوقب باجأف « هلمعب فلت ام ةلمج نم هركذ هجو

 الو لامعتسالا ةرثك نم ىلبي وأ هماربنا لحني ابر هنأل « ةعاس لك هداقتفا ةلق نم عطقنا اغإ هنأ
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 ‹ هدوقو هقوسب ناك نإو ةبادلا نم طقس وأ ةنيفسلا يف قرغ نم مدآ ينب هب نمضي ال هنأ الإ : لاق

 ةلقاعلا ىلع بجي اذهلو « ةيانج لاب بجي امنإو « دقعلاب بجي ال هنأو يمدآلا نامض بجاولا نأل
 يف عقوف تارفلا نم اند هل لمحي نم رجاتسا اذإو : لاق . ةلقاعلا هلمحتت ال دوقعلا نامضو

 هنمض ءاش نإو « هل رجأ الو هلمح يذلا ناكملا يف هتميق هنمض ءاش نإف رسكناف قيرطلا ضعب

 ء انلق املف نامضلا امأ هباسحب هرجا هاطعأو رسكنا يذلا عضوملا يف هتميق

 نأ الإ يآ «نومضم هلوق نم ءانثتسا :ش ( هنآ الإ : لاق ) :م هنم یوقأب هلیدبتو هدیدجت هيلع نوهی

 ةبادلا نم طقس وأ ةنيفسلا يف قرغ نم مدآ ينب ) :م هلعفب يأ :ش ( هب نمضي ال ) :م كرتشملا ريجألا

 . :ش ( هدوقو هقوسب ناک نإو

 . قرفال هنأ حيحصلاو « عاتملاك وهف الإو هدحو بكريو ةبادلا ىلع كسمتسي ناك اذإ : ليق

 . يشاترمتلا هركذ اذكو « عيضولا يف -هللا همحر- فسوي يبأ نع ةعامس نبا هاور اذكو

 نامض الف لامجلا محوز وأ لبج مدص وأ حير وأ جوم يف تقرغولو :(رايتحالا» يفو
 م يمدآلا نامض يأ :ش ( هنأو يمدآلا نامض بجاولا نال ) :م كلذ يف مهل لعف ال مهنأل «مهيلع

 :ش ( ةلقاعلا هلمحتت ال دوقعلا نامضو ةلقاعلا ىلع بحي اذهلو « ةيانحلاب بحي امنإو ‹ دقعلاب بحي ال )

 . تايانجلا نامض الإ نوملحتي ال مهنأل

 عقوف تارفلا نم اند هل لمحي نم رجاأتسا اذإو ) :م : «ريغصلا عماجلا » يف يأ :ش ( لاق ) :م

 رجأ الو هلمح يذلا ناكملا يف ) :م ندلا ةميق يأ :ش ( هتميق هنمض ءاش نإف رسكناف قيرطلا ضعب يف

 عضو اغإ يقانفسلا لاق :ش ( هباسحب هرجأ هاطعأو رسكنا يذلا عضوملا يف هتميق هنمض ءاش نإو « هل

 ول هنأل « قيرطلا ضعب يف هلوقب ديق « كلانه عابت تناك ةديدجلا ناندلا نأل « تارفلا يف ةلأسملا

 مامإلا لقناذكو . رجألا هلو هيلع نامض الف هدي ةيانج نم طورشملا ناكملا ىلإ ىهتنا امدعب رسكنا

 . < طوسبملا » يف اذك « يروباسينلا دعاص

 رفزدنعو . اندنع كلذك مكحلافادمعهرسك ول هنإف «ديقب سيل رسكناف :هلوقو

 . انلق ال هيلع نامض ال رسكنا نإ - هللا امهمحر -يعفاشلاو

 يواحطلا حرش يف . لمح ام رجأ هيطعيو هرسك يذلا ناكملا يف هتميق نمضي هرسك نإو

 قرغلاو بلاغلا قرخلا ةلزنب كلذ نأل « عامجإلاب نمضي ال هنإف رسكنا ىتح سانلا همحز ولف

 . عامجإلاب نمضي هنإف رسكنا ىتح سانلا محز يذلا وه هنأ ولو « بلاغلا

 يفو «‹ نمضيف هعنصب عاتملا فلت دقو كرتشم ريجأ هنأ :ش ( انلق املف نامضلا اما ) :م

 هبرضو هقوس نم فلت امف ةماعلل ىعري ناك اذإ كرتشملا ريجألا ةلرنب يعارلاو « يواحطلا حرش»

 اذإف « ةعرسلا ىلع باودلا قاس اذإو . هدي ةيانج نم هنأل ‹ نمضي هنإف ةداعلا فالخب اهايإ
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 قيرطلا يف رسكنا اذإ هنألف رايخلا امأو . هعينص نم كلذ لكو لبحلا عاطقناب وأ راثعلاب طوقسلاو

 ءادتبا نأ وهو رخآ هجو هلو . هجولا اذه نم ءادتبالا نم ايدعت عقو هنأ نيبت دحاو ءيش لمحل او

 يأ ىلإ ليميف رسكلا دنع ايدعت راص اغنإو ٠ ايدعت ءادتبالا نم نكي ملف هنذإب لصح لمحا

 هنأل ‹ هل رجأ ال لوألا هجولا يفو . ىفوتسا ام ردقب رجألا هل يناثلا هجولا يفو . ءاش نيهجولا

 . ًالصا هلمع یفوتسا ام

 نم هنأل « نمضي هنإف تبطعو ءاملا ىلإ تطقسف اًضعب اهضعب تعفدو ةرطنقلا ىلع تمحز

 . دحاولا ريجأ اذهف ةمولعم ةدم ةصاخ يمنغ ىعرتل كترجأتسا : لاق الجر نأ ولو . هدي ةيانج

 ثدحت يتلا دالوألا يعر هيلع بجيإال اًكرتشم ناك اذإ يعارلا :« ىرغصلا ىواتفلا ١ يفو

 طوقس يأ :ش ( راثعلاب طوقسلاو ) :م دالوألا يعر هيلع بجي دقعلا لصأ يف هيلع طرش نإف

 يف رسكنا اذإ هنألف رايخلا امأو هعينص نم كلذ لكو « لبحلا عاطقناب وأ ) :م راثعلاب لصحي لماحلا

 دقعلاب قحتسملا لمحل ا ذإ اًمكح دحاو ءيش لمحلا نأ لاحلاو يأ :ش ( دحاو ءيش لمحلاو قيرطلا

 يأ :ش ( ءادتبالا نم اًيدعت عقو هنأ نيبت ) :م هنيعب عضوم ىلإ ًالومحم هلعجي نأ وهو هب عفتني ام
 وهو هركذ يذلا هجولا هب دارأو « ايدعت عقو هلوقب قلعتي :ش ( هجولا اذه نم ) :م دقعلا ءادتبا نم

 . ءادتبا هراسکناک قیرطلا يف هراسكنا نوكيف دحاو ءيش لمحل ا نأ

 هنذإپ لصح لمحلا ءادتبا نأ وهو ) :م رخآ هجو نامضلا بوجول يأ :ش ( رخآ هجو هلو ) :م
 ( رسكلا دنع اًيدعت راص امنإو ) :م ميلس ةقيقحلا يف هب هءادتبا نأل :ش ( ايدعت ءادتبالا نم نكي ملف

 دنع الإ هروهظ ناک ام نکلو « دعتم هنأ رهظ هرسک املف « دعتم ريغ ءادتبالا يف ناك هنآ دارأ :ش

 . ( ءاش نيهجولا يأ ىلإ ليميف ) :م نيرمألا نيب رئاد نامضلا ةهج ناك اذإف « رسكلا

 رجألا هل ) :م رسكنا يذلا ناكملا يف هتميق نيمضت ءاش اذإ ام وهو :ش ( يناثلا هجولا يفو ) :م

 ال) :م هلمح يذلا ناكملا يف هتميق نيمضت ءاش اذإ ام وهو :ش ( لوألا هجولا يفو « ىفوتسا ام ردقب

 . يمكح هجو لوألا هجولاف :ش ( ًالصا هلمع ىفوتسا ام هنأل « هل رجا

 يف اناك اذإ هدنع ناعمتجي ال امهنأل « نامضلا و رجألا نيب عمجي سيل هنإ : انلق اذهلف

 ثیح نم هدنع ةنامأ عاتملا لعج يناثلا هجولا يف هنأل « انه ةلاحلا تفلتخا دقو « ةدحاو ةلاح

 هذهو رسكلا ةلاح ىف اًتومضم راص اغإو « ةنامألا ةلاح ىف بجي رجألاو رسك نأ ىلإ لمح

 . ىرخآ ةلاح

 يف هتميق نمضي نكل - هللا همحر - ةفينح ىبأ دنع ريخي ال نأ يغبني ناك : تلق نإف

 ال نأ بچو ةنامأ ناك اذإو « هدنع كرتشملا ريجألا دنع ةنامأ لام ا نأل « رسكنا يذلا ناكلملا

 . هنم هلمح يذلا ناكملا يف هتميق نمضي
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 نم بطع اميف هيلع نامض الف داتعملا عضوملا زواجتي ملو غازبلا غزب وأ داصفلا دصف اذإو : لاق

 هالوم رمأب ادبع مجح ماجح وأ « تقفنف قنادب ةباد غزب راطيب « ريغصلا عماجملا » يفو كلذ

 نع زرحتلا هنكمي ال هنأ ههجوو . نايب عون نيترابعلا نم دحاو لك يفو « هيلع نامض الف تامف

 لمعلا نم حلصملاب دييقتلا نكي الف ملألا لمحت يف اهفعضو عئابطلا ةوق ىلع ىنتبي هنأل « ةيارسلا

 نإف « هدنع فقوتلا فصو ىلع عقي ضبقلا نكلو « قالطإلا ىلع كلذك سيل اذه : تلق

 . رایخلا هل نوکی نأ زاجف « هيلع اًتومضم ناک هنآ رهظ هعنصب رهظ

 برض باب نم دصف :ش ( غازبلا غزب وأ داصفلا دصف اذإو ) :م: يرودقلا يآ :ش ( لاق ) :م

 اهقش اذإ ةبادلا راطيبلا غزب لاقي ناويحلا يف لمعتسي حتف باب نم غزبو ‹ يمدآلا يف لمعتسي

 عضوملا زواجتي ملو ) :م ناتمجعم نيغو يازو ةدحوم ءاب هتدامو ‹ ماجحلا طرشم لثم وهو غازبملاب

 . فالخ هيف ملعي الو « كله اميف يأ :ش ( كلذ نم بطع اميف هيلع نامض الف داتعملا

 بحاص لاقو . نمضي داتعملا عضوملا زواجت اذإ هنأل  داتعملا عضوملا زواجتي ملو هلوقب ديق

 داتعملا لعف اذإ هنأل ءداتعملا عضوملا زواجتي نأ الإ « غازبلاو داصفلا ىلع نامض الو :«رايتخالا»

 ديقتي الف مولعم ريغ كلذو « هفعضو جازم ا ةوق ىلع يبني هنأل « ةيارسلا نع زارتحالا هنكيي ال

 ىراتفلا» يفو . حالصلاب ديقتيف ةربخلا لهأل فرعت هتناخثو هتقر نأل « بوثلا قد فالخب

 اذه حصي ال يرسي ال هجو ىلع لمعلا غازبلاو ماجحلا ىلع طرش اذإ : « ةمتتلا »و « ىرغصلا

 كلذ هعسو هنآل <

 مجح ماجح وأ ) :م تکله يأ :ش ( تقفنف قنادب ةباد غزب راطيب « ريغصلا عماجلا » يفو ) :م

 راملا ةدئاف ديزم ىلع امهنيب ةروكذملا ةلأسملا داعأ اغنإ :ش ( هيلع نامض الف تامف هالوم رمأب دبع

 -هللا همحر - يرودقلا ةرابع امهب دارأ :ش ( نايب عون نيترابعلا نم دحاو لك يفو ) :م هلوقب اهيلإ

 .« ريغصلا عماجلا» ةرابعو

 زواج نإ هنأ دیفیو ٠ داتعملا عضوملا نع زواجتلا مدع ركذ هنأ يرودقلا نم نايب عونب دارأو

 ‹ كالهلاو ىلوملا رمأب ةماجحلا نوكو ‹ ةرجألا نيب هنآ اريغصلا عماحلا »نم نايب عونبو ‹ نمض

 . نمضي هرمأب نکی مل اذإ هنأ دیفیو

 ىلع ىنتبي هنأل « ةيارسلا نع زرحتلا هنكمي ال هنأ ) :م نامضلا مدع هجو يأ :ش ( ههجوو ) :م

 هنع سانلا دعاقتي الئل :ش ( لمعلا نم حلصملاب دييقتلا نكمب الف ملألا لمحت يف اهفعضو عئابطلا ةوق
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 لوقلا نكمأف « داهتجالاب فرعت هتقرو بوثلا ةوق نأل « هانمدق امن هوحنو بوثلا قد كلذك الو

 نمك « لمعي مل نإو ةدملا يف هسفن ميلستب ةرجألا قحتسي يذلا صاخلا ريجألاو : لاق . دييقتلاب

 « هريغل لمعي نأ هنكمي ال هنأل  ادحاو اريجأ ىمس اغنإو ‹ منغلا يعرل وأ ةمدخلل ارهش رجؤتسا

 نأل « هلوق ىلإ هب راشأ :ش ( هانمدق امن هوحنو بولا قد كلذك الو ) :م ةجاحلا ساسم عم
 فرمت هتقرو بولا ةوق نأل ) :م حلصملاب دييقتلا نكميل نكمم قدلاب قيرحتلا نع زارتحالا

 . حلصملاب :ش ( دييقتلاب لوقلا نكماف داهتجالاب

 ملو ‹ نمضي داتعملا زواجت اذإ مث « دحاو ىنعمب امهالكو « لادلاب هتقدو خسنلا ضعب يفو

 ىتح زواجتلا ردق بسحب كلذ : ليق ؟ وه مك توملا وأ ةايحلا ريدقت ىلع نامضلا كلذ ردق نيبي

 . ةيدلا فصن هيلعف تام نإو سفنلا ةيد لامك هيلعف ئرب نإ رظني ةفشحلا عطقف نتخ ول ناتخلا نأ

 صقتنا هتيانج رثأ داز املك هنإف « تايدلا لئاسم عيمحل فلاخم وهذإ بجعلا نم اذهو

 يف يسخرسلا ركذ دقو «أطخ هلتقو ديلا عطق يف امك « هنامض دادزي نأ يخبنيو هنامض

 ال دوصقم وضع يهو ةفشحلا نامض هيلع ناك ئرب امل هنأ : «رداونلا» يف : دمحم لاقف «هطوسبم»

 . ناسللا عطق يف امك سفنلا لدہب هلدب ردقتيف « سفنلا يف هل يناث

 . كلذل سفنلا لدب فصن هيلعف ةفشحلا عطق وهو

 دشأ ةفشحلا عطق نأل « ىفتنا دقو ببسلا يف يواستلا دمتعي لدبلاب فيصنتلا : ليق نإق

 . ةبقرلا رح عم ديلا عطقك ناكف « ةلاحم ال ةدلجلا عطق نم فلتلا ىلإ ءاضفإ

 اذه ناكف طوبضم ريغ توافتلاو « عقي ال نأو اًفالتإ عقي نأ لمتحي دحاو لك نأب : بيجأ

 . اًفالتإ عقي ال نأ لمتحي ال هنإف « رحلا فالخب

 ةدملا يف هسفن ميلستب تب ةرجألا وحتسبي ي يذلا صاحخلا ريجألاو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 اغإ هنإ مث « باوجلا وه باوجل اف « انه دري كرتشملا ريجألا ىلع دري ناك ام :ش ( لمعي مل نإو

 . لمعلا نم نكمت اذإ لمعلا نودب هسفن ميلستب ةرجألا قحتسي

 يف ركذ هنإف ‹ رجألا بجي مل هعنم رذعل لمعلا نم نكمتي ملو هسفن ملس ول ىتح

 ريجألا جرخ امدعب مويلا كلذ رطمف ءارحصلا يف هريغ وأ نيطلا ذاختال هرجأتسا ول ؛ةريخذلا»
 . ىنانيغرملا ىتفي ناك هبو « هل رجأ ال ءارحصلا ىلإ

 اذه « منخلا يعرل ارهش رجأتسا ول يأ :ش ( منغلا يعرل وأ ةمدخلل ارهش رجؤتسا نمك ) :م

 لمعي نأ هنكمي ال هنأل ادحاو اريجأ ىمس امنإو ) :م دحاوب صوصخم هنأل ‹صاخلا ريجألا وه
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 نإو اًقحتسم رجألا ىقبي اذهلو ‹ عفانلاب لباقم رجألاو « هل ةقحتسم تراص ةدلا يف هعفانم نأل

 ال. لمع نم فلت ام الو هدي يف فلت امبف صال ريجألا ىلع نامض الر ؛لاق لمعلا لقت

 نيمضت نأل « امهدنع اذكو « هدنع رهاظ اذهو هنذإب ضبق هنأل٬ هدي يف ةنامأ نيعلا نألف لوألا

 لامعألا لبقتي ال دحاولا ريجألو ‹ سانلا لاومآ ةنايصل امهدنع ناسحتسا عون كرتشملا ريجألا

 نوكسو واولا حتفب دحولاو ‹ دحو ةظفل ىلإ فاضم ريجأ هلوقو . رجأتسملا ريخل يأ :ش (هريغل

 كيرحت زوجيو « دحاو رجأتسم ريجأ هريدقت فوذحم اهفوصوم ةفص وهو دحاولا ىنعمب داحلا

 م لمعلل ةبورضملا ةدملا يف صاخلا ريجألا عفانم يأ :ش ( ةاملا يف هعفانم نأل ) :م اًضيأ ءاحلا

 نأ لجألو يأ :ش ( اذهلو « عفان اب لباقم رجألاو ) :م رجأتسملل يأ :ش ( هل ةقحتسم تراص)

 ىلع :ش ( لمعلا ضقن نإو «اًقحتسم رجألا ىقبي ) :م هل ةقحتسم عفانملاو « عفانماب لباقم رجألا

 هريغ وأ طايخلا قتف ول دمحم نع يور هنإف « كرتشملا ريجألا فالخب « ضقن يف لوهجملا ءانب

 برل لمعلا ملسي مل هنأل « طايخلل رجأ الف بوفلا بر ضبقي نأ لبق لمعامدعب بوثلا
 ىرج يذلا دقعلا مكحب ربجأ هيلع ربجأ ول هنأل « لمعلا ديعي نأ ىلع طايخلا ربجي الو بولا

 لمعلا ديعي نأ هيلعف قتف قتف يذلا وهو طايخلا ناك نإو لمعلا مامتب ىهتنا دق دقعلا كلذو « امهنيب

 . طايخلاك فاكسإلاو رجألا قحتسا هضقنيف صاح اًريجأ ناك ولو <

 نآب :ش ( هدي يف فلت اميف صاخلا ريجألا ىلع نامض الو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 قرخت وأ هلمع يف مودقلا رسكنا نأب :ش ( هلمع نم فلت ام الو ) :م بصغ وأ باغ وأ هنم قرس

 ضعب نعو . ةثالثلا تلاق هبو « كلذ وحنو زبخلا قرتحا وأ خبطلا دسفنا وأ هقد نم بولا

 وهو كرتشملا ريجألاك نمضي : لوق يف : نالوق هيف - هللا همحر - ىعفاشلا باحصأ

 ملاذإ هلك اذه ءادحاو لوق نمضيال : لاق نم مهنمو ٠. ةيلحلا» يف هركذ « هيلع صوصنلا

 . فالخ الب عدوملاك نمض كلذ دمعت نإف « داسفلا دمعتي

 ( هنذإب ضبق هنأل هدي يف ةنامأ نيعلا نألف ) :م هدي يف فلت اذإ ام وهو :ش ( لوألا امأ ) :م

 اذكو ):م - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع يأ :ش ( هدنع رهاظ اذهو ) :م رجأتسملا نذإب يأ :ش

 اًتايعأ لبقي هنإف :ش ( سانلا لاومأ ةنايصل امهدنع ناسحتسا عون كرتشملا ريجألا نيمضت نأل ءامهدنع

 يف رصقي ال ىتح نمضيف اهيف ظفحلا قح ءاضق نع زجعي دقو « رجألا ةرشك يف ةبغر ةريثك
 ‹دحاولا ىلإ ريجألا ةفاضإب :ش ( دحاولا ريجألو ) :م هظفح ىلع ردقي امالإ ذخأي الو اهظفح

 خسنلا ضعب يفو . ةيظفل ةفاضإلا نأل ‹ فاضللا يف ماللا لوخد ةفاضإلا هذه يف عنتيب الو

 ريجألا يف ماللا نودب دحاولا ريجأو

 ۾ هسفن ملسي لب :ش ( لامعألا لبقتي ال ) :م هلوق هربخو أدتبم وهو بوصأو رهشأ اذهو
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 ءرجاتسملل ةكولمم تراص ىتم عفانملا نألف يناثلا امأو . سايقلاب هيف ذخؤيف ابلاغ ةمالسلا نوكتف

 ‹ هسفنب لعف هنأك هيلإ الوقنم هلعف راصف « هبانم ابئان ریصیو حص هکلم يف فرصقلاب هرمآ اذإف

 ملعأ هللاو هنمضي ال اذهلف

 . نامضلا مدع وهو :ش ( سايقلاب هيف ذخؤيف اًبلاغ ةمالسلا نوكتف)

 ( رجاتسملل ةك ولم تراص ىتم عفانملا نألف ) :م هلمعب فلت اذإ ام وهو :ش ( يناثلا امآو) :م
 يف فرصتلاب هرمأ اذإف ) :م لمعلا نودب هسفن ميلستب رجألا قحتسي اذهلو ‹ سفنلا ميلستب :ش

 ال اذهلف ‹ هسفنب لعف هنأك هيلإ ال وقنم هلعف راصف « هبانم اًبئان ) :م ريجألا يأ :ش ( ريصيو حص هكلم

 . ىجلملا هاركإلا يف امك :ش ( ملعأ هللاو هنمضي
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 نيطرشلا دحأ ىلع ةراجإلا باب
 يآو «زاج نیمهردبف امور هتطخ نو « مهردبف ايسراف بوثلا اذه تطخ نإ : طايخلل لاق اذإو

 ‹ مهردبف رفصعب هتغبص نإ غابصل لاق اذإ اذكو « هب رجألا قحتسا لمع نيلمعلا نيذه نم لمع

 ًارهش رادلا هذه كترجأ لاق ناب نيئيش نيب هریخ اذإ اذکو . نیمهردبف نارفعزب هتغبص نإو

 هذه كترجأ لاق نأب نيتفلتخم نيتفاسم نيب هريخ اذإ اذكو « ةرشعب ىرخألا رادلا هذه وأ ةسمخب

 ءاذكب طساو ىلإ وأ اذكب ةفوكلا ىلإ ةبادلا

 ( نيطرشلا دحأ ىلع ةراجإلا باب ) :م

 دعب نانثالاو ‹« نيطرشلا نايب يف عرش ادسفم ناك اذإ طرش ىلع ةراجإإلا نيب امل :ش

 .دحاولا

 ةطايخ ىنعمب ايسراف اًطايخ يأ :ش ( اًيسراف بوللا اذه تطخ نإ : طايخلل لاق اذإو ) :م

 ۾ :هلوقو . ةزرغةزرغ ةطايخلا اهيف نوكت يتلا يهو سراف ةعنص ىلإ ةبوسنم يأ ةيسراف

 اطایخ يأ :ش ( امور هتطخ نإو ) :م مهردب كترجأف ريدقتلاو طرشلا باوج :ش ( مهردبف)

 ‹ نيتزرغ اهيف ةطايخلا نوكت يتلا يهو مورلا ةعنص ىلإ ةبوسنم يأ ةيمور ةطايخ ينعي امور

 :ش ( زاج ) :م هلوقو « هانركذ يذلا ريدقتلاب طرشلا باوج :ش ( نيمهردبف ) :م هلوق كلذكو

 ةطايخلا يأ :ش ( نيلمملا نيذه نم لمع يأو ):م عونتملا طرشلا اذه زاج يأ « اذإ باوج

 رجألا يأ :ش ( هب رجألا قحتسا ) :م طايخلا يأ :ش ( لمع ) :م ةيمورلا ةطايخلاو ةيسرافلا

 . ةياور يف - هللا همحر - دمحأ لاق هبو « لمعلاب ىمسلا

 : يروثلاو روث وبأو قاحسإو « ةياور يف - هللا مهمحر - دمحأو كلامو يعفاشلا لاقو

 هللا همحر - ةفينح يبأ لوق وهو - هللا همحر - رفز لاق هبو « سايقلا وهو دقعلا حصي ال

 ملف ‹ ضوعملاو ضوعلا هيف دقعني ملو ةضواعم دقع هنأ سايقلا هجو . هنع عجر مثألوأ-

 نع همزلي ام لمعلا دنعو لمعلاب بجي رجألا نأ ناسحتسالا هجو . لمع اذإ لثملا رجأ هلو حصي

 . هلدب يف الو هيلع دوقعملا يف ةلاهجلا ىقبت الف مولعم لدبلا

 يآ :ش ( مهردبف ) :م مطرقلا رهز وهو :ش ( رفصعب هتغبص نإ غابصل لاق اذإ اذكو ) :م

 اذكو) :م اعيمج ءافلاو يازلا حتفب :ش ( نيمهردبف نارفعزب هتغبص نو ) :م مهردب نوکت كترجأف

 ًارهش رادلا هذه كترجأ لاق ناب نيئيش نيب ) :م رجأتسملا ريجألا ريخ اذإ حصي اذكو يأ :ش ( هریخ اذإ

 اذإ اذکو) :م ةرجألا نم هنيعام همزلي اهنكس راد يأف :ش ( ةرشعب ىرخألا رادلا هذه وأ ةسمخب

 هذه كترجأ لاق ناب نيتفلتخم نيتفاسم نيب ) :م رجأتسملا رجؤملاريخ اذإ زوجي اذكو يأ :ش ( هريخ

 . ةسمخ همزلي طساو ىلإ رفاس نإو « ةرشع همزلي :ش ( اذكب طساو ىلإ وأ اذكب ةفوكلا ىلإ ةبادلا
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 ‹ عيبلا كلذ عيمج يف ربتعملاو زجي مل ةعبرأ نيب هريخ نإو « ءايشأ ةثالث نيب هريخ اذإ اذكو

 نأل ‹ كلذ طرتشي ال ةراجإلا يفو عيبلا يف رايخلا طارتشا نم دب ال هنأ ريغ ةجاحلا عفد عماجلاو

 دقعلا سفنب نمثلا بجي عيبلا يفو اًمولعم هيلع دوقعملا ريصي كلذ دنعو لمعلاب بجي امنإ رجألا
 . رايخلا تابثإب الإ ةعزانملا عفترت ال هجو ىلع ةلاهجملا ققحتتف

 كلف اًيسراف هتطخ نإ لاق نأب ةروكذملا روصلا يف يأ :ش ( ءايشأ ةثالث نيب هريخ اذإ اذكو ) :م

 يأف« مهارد ةثالث كلف كلذ وحن وأ اًيكرت هتطحخ نإو « نامهرد كلف ايمور هتطخ نإو « مهرد

 . ىمسملا رجألا قحتسا لمع لامعألا

 نإو « نامهرد كلف نارفعزب هتغبص نإو « مهرد كلف رفصعب هتغبص نإ لاق اذإ كلذكو

 . مهارد ةثالث كلف هوحنو سروب هتغبص

 كيلعف هذه تنكس نإو « ةسمحخ كيلعف رهش لك رادلا هذه تنكس نإ : لاق ول اذكو
 . رشع ةسمخف اذه تنكس نإو « ةرشع

 ىلإ وأ رشع ةسمخب طساو ىلإ وأ ةرشعب دادغب ىلإ ةبادلا هذه كترجأ : لاق اذإاذكو

 . نيرشعب ةفوكلا

 نأب زجي مل لعفلا نم عاونأ ةعبرأ نيب ريخ نإو يأ :ش ( زجي مل ةعبرأ نيب هريخ نإو ) :م
 ‹ ةثالشف ايك رت هتطخ نإو « نامهرد كلف اًيمور هتطخ نإو « مهرد كلف ايسراف هتطخ نإ : لاق
 لاق اذإ امك « ةثالغلا ىلإ زاج ةعارزلا كلذكو « اذه ىلع ىقابلا سقو ةعبرأف ايدنه هتطخ نإو

 نإو «ءةثالث كلف باركب اهتعرز نإو « جراحجلا عبر كلف بارك ريغب اهتعرز نإ : عرازملل

 . طرش هلف لمع كلذ ىلإو هفصن كلف نيباركب اهتعرز

 « زاج ةثالثلا باوثألا دحأ وأ نيبوشلا دحأ عاب اذإف :ش ( عيبلا كلذ عيمج يف ربتعملاو ) :م

 ةراجإلا قاحلإ هجو يف :ش ( عماجلاو ) :م ةراجإلا يف اذكف زجي مل ةعبرألا باوثألا دحأ عاب اذإو

 نايب ىلإ راشأ مث . مهتارورضو سانلا ةجاح يأ :ش ( ةجاحلا عفد ) :م روصلا هذه يف عيبلاب

 ( عيبلا يف رايخلا طارتشا نم دب ال ) :م نأشلا نأ يأ :ش ( هنأ ريغ ) :م هلوقب هجو نم امهنيب قرفلا

 نيب هریخ اذإ اذكو « رايخلا يرتشملل نوكي ءاش امهيآ ذخأي نأ ىلع نيبوث نيب هريخ اذإ هنإف :ش
 دنعو ‹ لمعلاب بجي امنإ رجألا نأل ) :م رايخلا يأ :ش ( كلذ طرتشي ال ةراجإلا يفو ) :م ةثالثلا

 . رايخلا تابثإ ىلإ جاتحي الف :ش ( اًمولعم هيلع دوقعملا ريصي كلذ

 تابثإب الإ ةعزانملا عفترت ال هجو ىلع ةلاهجلا ققحتتف دقعلا سفنب نمللا بجي عيبلا يفو ) :م

 هذه وأ مهرد فلأب دبعلا اذه كنم تعب لاق ول هنإف « ةراجإلا دسفت الو « طرشلاب نادسفي
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 نإو « مهرد هلف مويلا هطاخ نإف ‹ مهرد فصنبف اًدغ هتطخ نإو مهردبف مويلا هتطخ نإ لاق ولو

 عماجلا ١ يفو . مهرد فصن هب زواجي ال - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع هلثم رجأ هلف ادغ هطاخ

 مهرد ىلع دازي الو مهرد فصن نم صقني ال : « ريغصلا

 ا

 ناك تلبق لاقف رانيد ةئامب ةنالف يتنبا وأ مهرد ةئاب هذه ىتمأ كتجوز وأ رانيد ةئامب ةيراجل ا

 .ًالطاب

 ٠ مرد هلف مويلا هطاخ نإق « مهرد فصنبف دغ هتطخ نإو مهردبف مويلا هتطخ نإ لاق ولو ) :م

 يناثلاو ءزئاج لوألا طرشلا نأل :ش ( -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع هلثم رجأ هلف ادغ هطاخ نإو

 :ش ( مهرد فصن هب زواجیال ) :م يناثلا يف لثملا رجأو لوألا يف ىمسملا بجي اذهلو « دساف

 . يناثلا مويلا يف ىمسملا وه هنأل ‹ مهرد فصن لثملا رجأب زواجي ال يأ

 اذه رکذ :ش ( مرد ىلع دازي الو مهرد فصن نم صقني ال : « ريغصلا عماجلا » يفو ) :م

 لوألاف يناثلا مويلا يف هطاخ اذإ اميف - هللا همحر - ةفينح يبأ نع ةياورلا فالتخا ىلع اهيبنت

 ال ىلوألا ةيمستلا نأل « “ ريغصلا عماجلا ١ يف هركذ ام يناثلاو « حيحصلا وهو يرودقلا هركذ ام

 يف هطاخ نإف ‹ ناصقنلا عن ةيناثلا هيمستلا ربتعتو « ةدايزلا عن ربتعتف يناثلا مويلا يف مدعنت

 . بيرق نع هنايب يتأي يناثلا مويلا

 يف هلثم رجأ هلف دغلا دعب نم هطاخ نإف « هرصتخم » یف - هللا همحر - : يخركلا لاقو

 هجولا يف هاكح ام ىلع لعلا رجأ يف - هللا همحر - ةفبنح يبأ نع فلتخاو . اًعيمج مهلوق
 نم لقأ هلم رجأ ناك نإ هنع يورو . يناثلا رجألا نم صقنيالو لوألا رجأ ىلع دازي لوألا

 ال هلم رجأ هل ةلأسملا هذه يف : ءالمإلا ىف لاقو . يناثلا رجألا نم لقألا هلف يناثلا رجألا

 ٠ ۰ . یهتنا ‹ اًمهرد هب زواجتی

 يف هطاخ اذإ - هللا همحر - ةفينح يبأ نع ةياورلا تفلتخاو : (هحرش» يف يرودقلا لاقو

 فصن نم صقني الو مهرد ىلع دازي ال هلثم رجأ هل نيتياورلا ىدحإ يف لاقف « يناثلا مويلا

 نع نيتياورلا ىدحإو لصألا يف دمحم ةياورو . ريغصلا عماجلاو لصألا ةياور اذهو « مهرد

 . هرداون يف دمحم نع اضيأ ةعامس نبا يتياور ىدحإو هرداون يف فسوي يبأ نع ةعامس نبا

 هل نأ یرخآ ةياور هرداون يف - هللا مهمحر - ةفينح يبأ نع فسوي يبأ نع ةعامس نبا ىورو

 . یهتنا < ةحيحصلا ةياورلا يهو مهرد فصن ىلع داري ال هلثم رجأ يناثلا مويلا يف

 يف - هللا همحر - ةفينح يبأ نع « ريغصلا عماجلا» حرش يف مالسإلارخف لاقو

 رايتخا وهو هنع صقنيو مهرد فصن هب زواجي ال هلثم رجأ يناثلا طرش يف بجي هنأ : (رداونلا»

 . يخركلا
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 : -هللا همحر - رفز لاقو . نازئاج ناطرشلا : - هللا امهمحر - دمحمو فسوي وبأ لاقو

 نوكيف ‹ لدبلا ىلع نالدب هتلباقمب ركذ دقو « دحاو ءيش ةطايحلا نأل ‹ نادساف ناطرشلا

 امهلو . ناتيمست موي لك يف عمتجيف هيفرتلل دغلا ركذو ليجعتلل مويلا ركذ نأل اذهو ‹ لوهجم
 ريخاتلاو ليجعتلا نألو . ناتيمست موي لك يف عمتجي الف قيلعتلل دغلا ركذو تيقالل مويلا ركذ نأ

 فالتخا ةلزنم لزنف نادوصقم

 طاخ امهيأ يفف :ش ( نازئاج ناطرشلا :- هللا امنهمحر - دمحمو فسوي وبأ لاقو ) :م

 كلامو يعفاشلا لاق هبو :ش ( نادساف ناطرشلا :- هللا همحر - رفز لاقو ) :م هيف ىمسم ا قحتسي

 ءيش ةطايخلا نأل ) :م سايقلا وهو قاحسإو يروثلاو هبهذم رهاظ يف - هللا مهمحر - دمحأو

 ركذ دقو) :م نامزلا فلتخي اغإو فلتخم ريغ لعفلاف ةطايخلا قلطم ىلع هرجأتسا هنأل :ش (دحاو

 مهرد وه نيلدبلاب دارأو « ةطايخلا وه يذلا دحاو ءيش ةلباقمب يأ :ش ( لدبلا ىلع نالدب هتلباقم
 نوكيف يأ :ش ( الوهجم نوكيف ) :م لدبلا قيرطلا ىلع لدبلا ىلع هلوقب دارأو . مهرد فصنو

 اذكف « لطاب وهو مهارد فصنو مهردب هتطخ : لاق هنأك راصف ًالوهجم رجألا وه يذلا لدبلا

 . اذه

 دارفآ لاح هنأل تيقوتلل ال :ش ( ليجعتلل مويلا ركذ نأل ) :م هلبق ال حيضوت :ش ( اذهو ) :م

 قحتسا دغلا يف هطاخ ول ىتح تيقوتلل ال ليجعتلل ناك مهردب مويلا هتطحخ : هلوقب مويلاب دقعلا

 نأب دغلا يف دقعلا درفأ ول اذهلو قيلعتلاو ةفاضإلل ال :ش ( هيفرتلل دغلا ركذو ) :م امه اذكف رجألا

 م مهرد فصن قحتسا مويلا هطاخ ول ىتح مويلا يف دقعلا اذه تبث مهرد فصنب دغ هتطحخ لاق

 ركذ نألف لوألا مويلا يف امأ كلذ نايب ةلاهجلل دقعلا لطيف :ش ( ناتيمست موي لك يف عمتجيف )

 دقعنملا دقعلا نألف دغلا يف امأو مويلا دقع عم مويلا تباث دغ ىلإ فاضملا دقعلا ناك هيفرتلل دخلا

 يف نيتيمستلا عامتجا نايب اذهف دغ ىلإ فاضملا عم عمتجيف ليجعتلل مويلا ركذ نأل قاب مويلا يف

 . موی لک

 :ش ( تيقأتلل مويلا ركذ نأ ) :م - هللا امهمحر - دمحمو فسوي يبأل يآ :ش ( امهلو ) :م
 ىلإ ىقبي ال مويلا ءاضقنابف مويلا ىلع ارصتقم مهردبف مويلا هتطخ نإ : هلوق ناكف « ةقيقح هنأل
 ال ةراجإلا نأل ‹ ةفاضإالل يأ :ش ( قيلعتلل دغلا ركذو ) :م تقولا ءاضقناب يضقيل لب « دغلا

 يف ركذ اذهلو : يكاكلا لاقو . لاحلا يف اتباث دقعلا نكي مل ةفاضإلا لبقت نكل « قيلعتلا لبقت

 م ناطرشلا حصيف :ش ( ناتيمست موي لك يف عمتجيالف ) :م ةفاضإلل دغلا ركذو خسنلا ضعب

 لمعلا وهو دحاو هيلع دوقعملا نأ هانعمو « امهل رخآ ليلد :ش ( نادوصقم ريخأتلاو ليجعتلا نألو)

 ةدايزب عيبلاو لمجتلا نم مويلا يف هضارغآ ضعبل ليجعتلا هدارم نوكيف ةصاخ ةفصب نكلو

 فالتخا ةلزنم ) :م ضرغلا فالتخاب :ش ( لزنف) :م ادوصقم ليجأتلا نوكيو كلذ توفيف ةدئاف
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 ىلع مويلا لمح نكي الو ةقيقح قيلعنلل دغلا ركذ نأ - هللا همحر - ةفينح يبألو . نيعونلا

 ناتيمست دغلا يف عمتجي كلذك ناك اذإو .لمعلاو تقولا عامتجال دقعلا داسف هيف نأل « تيقأتلا

 للا رجأ بجيو يناثلا دسفيو ىمسملا بجيو لوألا حصيف مويلا نود

 . ةيمورلاو ةيسرافلا ةطايخلا يف امك لمعلا نم :ش ( نيعونلا

 اه كلذك العجي مل امهل امف ليجعتلل ميتاخملا زبخ ةلأسم يف مويلا ركذ العج دق : تلق نإف

 . انه

 حصألاو « دقعلا ةحص يف نادقاعلا دصق ام لاطبإ مزلي نيلصفلا يف رمألا سكع ول ذإ « اًضيأ

 . نكمأ ام لقاعلا فرصت حيحصت

 لاقي نأ زوجيو « ةفاضإلل يأ :ش ( قيلعتلل دغلا ركذ نأ - هللا همحر - ةفينح يبألو ) :م

 ةيمستلا نأل ‹ ةديدج ةيمستب سيل دغلا يف فصنلا نأ ىلإ ةراشإ قيلعتلاب ةفاضإلا نع ربع

 قيلعتل يأ «قيلعتلل دغلا ركذ هانعم نوكيف ريحخأتلا رمأل فصنلا طحي وه اغإو ةيقاب ىلرألا

 نكمأو ةقيقح ناك اذإف « ةقيقحلا ثيح نم يأ :ش ( ةقيقح ) :م ريخأتلا لبقي وهو ريخأتلاب طحلا

 ( تيقأتلا ىلع مويلا لمح نكمب الو ) :م مويلا يف ناتيمست عمتجي الف زاجملا ىلإ راصي ال اهب لمعلا
 ركذ ىلإ انرظن اذإف :ش ( لمعلاو تقولا عامتجال دقعلا داسف هيف نأل ) :م مويلا ةقيقح وه يذلا :ش

 . اكرتشم ريجألا ناك لمعلا

 ركذ نإف ء امهمزاول يفانتل نايفانتم امهو « ادحاو اريجأ ناك مويلا ركذ ىلإ انرظن اذإو

 سفنلا ميلست دنع اهبوجو بجوي تقولا ركذو . لمعي ملام ةرجألا بوجو مدع دجوي لمعلا

 ىلإ تيقأتلل يه يتلا ةقيقح لا نع انلدع كلذلو تاموزللا يفانت ىلع لدي مزاوللا يفانتو « ةدملا يف

 :ش ( لوألا حصيف مويلا نود ناتيمست دغلا يف عمتجي كلذك ناك اذإو ) م . ليجعتلا وه يذلا زاجل

 ( لثملا رجأ بجيو ) :م يناثلا طرشلا يأ :ش ( يناثلا دسفيو ىمسملا بجيو ) :م لوألا طرشلا يأ

 . ةدسافلا ةراجأإإلا ىضتقم ال :ش

 تيقوتلل هلعج يفو « ةيناثلا داسفو لوألا ةراجإلا ةحص ليجعتلل مويلا لعج يف : ليق

 . امكحت ناكف رخآلا ىلع امهدحأل ناحجر الو « ةيناثلا ةحصو ىلوألا داسف

 . ةربتعم ريغ نامضلاو « ىلوألا ةحص نمض يف مزلي ةيناثلا ةراجإلا داسف نأب بيجأ

 تيقأتلل مويلا ركذ اهيف لعج هنإف « ميتاخما ةلأسمب ةفينح يبآ لوق ىلع لكشي اذه : ليق
 . هححصو ليجعتلا انه اهو « دقعلا داسفو
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 ىلع دازي ال « ريغصلا عماجلا » يفو يناثلا مويلا يف ىمسملا وسه هنأل « مهرد فصن هب زواجي ال

 عن ربتعتف « يناثلا مويلا يف مدعنت ال ىلوألا ةيمستلا نأل « مهرد فصن نم صقني الو مهرد

 مهرد فصن هب زواجيال ثلاثلا مويلا يف هطاخ نإف ‹ ناصقنلا عنمل ةيناثلا ةيمستلا ربتعتو « ةدايزلا

 وهو- هللا همحر - ةفينح يبأ دنع

 لمحلا نإف ‹ هيف نحن امك عنام عني ملام كرتي الف ةقيقح تيقأتلل مويلا ركذ نأب : بيجأ
 ‹ ريخأتلل رجألا ناصقن وهو زاجللا ىلع ليلدلا ماقو كلذل عنمف دقعلل دسفم ةقيقحلا ىلع
 . دقعلا دسفو « ادارم تيقأتلا ناكف زاجملا ىلع ةمث ليلد ال هنإف دارفنالا ةلاح فالخب

 ىلإ اًرظن دارم نوكيف ليجعتلا ريدقت ىلع دقعلا حيحصت وهو مئاق زاجملا ليلد نآب درو
 . لاحلا رهاظ

 سیلو «كلذ ىلع دئاز ليلد نم دب الف عازنلا زيح يف لاحلا رهاظب زاوجلا نأ : بيجو
 ال ):م . لاحلا رهاظب زاوجلا ىلع دئاز ليلد رجألا ناصقن نإف « هيف نحن ام فالخب دوجومب

 راجل اب لعفلا دانسإاذه نإ : ىضم اميفانلق دق . لثملا رجأب يأ :ش ( مهرد فصن هب زواجي
 ىلع بوصنم مهرد فصنو « عفرلا لحم يناشلا نوكيف « نييفوكلا يأر ىلعرورجلاو
 م مهرد فصن يأ :ش ( هنأل ) :م غلب ام اًعلاب لثملا رجأ بجي : ةثالثلاو رفز لاقو . ةيلوعفملا
 . :ش ( يناثلا مويلا يف ىمسملا وه)

 هدوجو راصف ليجعتلل لعج مويلا نأل « يناثلا مويلا يف يمس اًضيآ مهردلاف : تلق نإف
 . مهردلا نم فصن طحب اًيضار نوکی الف دغلا يف ادوجوم مهردلا ركذ نوکیف « همدعک

 وهف مهردلا ركذ فالخب « حيرصتلا قيرطب دخلا يف فصنلا ركذ نكل « ملسم اذه : تلق
 . دخلا نود مويلا يف حرصم

 ظفل داعأ امل :ش ( مهرد فصن نم صقني الو مهرد ىلع دازي ال : « ريغصلا عماجلا » يقو ) :م
 راركتلا نم دعبأو ىلوأ ناك كانه هركذ ول نكلو ء ةياورلا فالتخا ىلع ليلدلا نايبل عماجل ا
 ةياورلاو عماحجلا ةياور نيب ةرهاظلا ةفلاخملل عماجلا ظفل داعأ اغإ : يزارتألا لاقو . ارهاظ
 . ىلوألا

 م انركذ امه ةداعإلا اغإو ‹ ةفلاخملا كلت كانه نيب هنأل « هنع بره اميف عوقواذه : تلق
 ) ناصقنلا عن ةيناثلا ةيمستلا ربتعتو « ةدايزلا عنمل ربتعتف « يناثلا مويلا يف مدعنت ال ىلوألا ةيمستلا نأل)

 . مهرد فصن نع ناصقنلا عنمو مهردلا نع ةدايزلا عنم :ش

 وهو -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع مهرد فصن هب زواجي ال ثلاثلا مويلا يف هطاخ نإف ) :م
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 نإ : لاق ولو . ىلوأ دغلا دعب ام ىلإ هيلع ةدايزلابف دغلا ىلإ ريخاتلاب ضري مل اذإ هنأل « حيحصلا

 نیمهردبف ادادح ناکدلا اذه يف تنكسأ نإو ‹ رهشلا يف مهردبف اراطع ناكدلا اذه يف تنكسأ

 .ةدساف ةراجإلا الاقو . -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع هيف ىمسملا قحتسا لعف نيرمألا يأو « زاج

 دنع زئاج وھف نیمھردبف ادادح هیف تنکسا نإو مهردبف هیف نکسب نا یلع انی رجاتسا اذ اذکو
 اهب زواج نإو مهردب ةريحلا ىلإ ةباد رجاتسا نمو . زوجي ال : الاقو . - هللا همحر - ةفينح يبأ

 نإ هنأ ىلع ةريحلا ىلإ اهرجاتسا نمو . فالخلا لمتحيو « زئاج وهف نيمهردبف ةيسداقلا ىلإ

 اهیلع لمح نإو ‹ مهرد فصنبف ریعش رک اهیلع لمح

 ‹ مهرد نع صقني الو مهرد ىلع دازيال هنأ وهو « ىرخألا ةياورلا نع هب زرتحا :ش ( حيحصلا

 :ش ( ىلوأ دغلا دعب ام ىلإ هيلع ةدايزلابف دغلا ىلإ ريخاتلاب ضرب مل اذإ هنأل ) :م «بيرقتلا » يف اذک

 يف هركذ « هيلع دازي الو مهردلا فصن نم صقني هنأ حيحصلاف امهدنع امأو . ىضري ال نأب

 .« حاضيإلا»

 ضعب يفو « اراطع كنوك لاح يأ :ش ( ًراطع ناكدلا اذه يف تنكسأ نإ : لاق ولو ) :م

 م مهردب ةرجألاف يأ :ش ( مهردبف ) :م ًالوعفم اراطع نوكي اذه ىلعف اراطع هتنكسأ نإ خسنلا

 نإو خسنلا ضعب يفو . ادادح هنوك لاح يأ :ش ( ادادح ناكدلا اذه يف تنكسأ نإو « رهشلا يف)

 ءزاج ) :م نيمهردب ةرجألاف يآ :ش ( نیمهردبف ) :م الوعفم ادادح نوکی اذه یلعف ادادح هتتکسآ

 هبو :ش ( ةدساف ةراجإلا الاقو - هللا همحر- ةفينح يبأ دنع هيف ىمسملا قحتسا لعف نيرمألا يأو

 :ش ( مهردبف هيف نكسي نأ ىلع ايب رجاتسا اذإ ) :م فالخلا ىلع يأ :ش ( اذكو ) :م ةثالثلا تلاق

 يبأ دنع زئاج وهف نيمهردبف ادادح هيف تنکسأ نإو ) :م مهردب ةرجألاف هسفنب وه نكسي نأ ينعي

 نوكسو ةلمهملا ءاخلا رسكب :ش ( ةريحلا ىلإ ةباد رجأتسا نمو زوجي ال : الاقو -هللا همحر- ةفينح

 ةبادلاب يأ :ش ( اهب زواج نإو مهردب ) :م ةفوكلا دنع ةيدق ةنيدم ءارلا حتفو فورحلا رخآ ءايلا

 ةلأسملا هذه مكح ينعي :ش ( فالخلا لمتحيو ءزئاج وهف نيمهردبف ةيسداقلا ىلإ ) :م ةرجأتسلا

 هيف العجي ملو ريغصلا عماجلا يف ةلأسملا هذه ركذ - هللا همحر - ادمحم نأل «فالخلا لمتحي

 زوجي ال امهدنعو « ةفينح يبأ لوق نوكي نأ لمتحيو « لكلا لوق اذه نوكي نأ لمتحيف اًقالخ

 . لئاسملا يف اهرئاظن يف امك

 رخف لامو . قافتالاب زوجي اهيف نأ ينعي قافتالا ىلإ ثيللا وبأ هيقفلا لام : « ةياغلا » ىفو

 زوجي ال امهدنعو - هللا همحر - ةفينح يبأ لوق اهيف روكذملا نأ ينعي فالخلا ىلإ مالسإلا

 . هريغو يباتعلا بهذ هيلإو

 اهيلع لمح نإو « مهرد فصنبف ريعش رك اهيلع لمح نإ هنأ ىلع ةريحلا ىلإ اهرجاتسا نمو ) :م
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 امهلوق هجو .زوجي ال : الاقو . - هللا همحر - ةفينح يبأ لوق يف زئاج وهف مهردبف ةطنح رك

 فالخب ‹ داسفلا بجوت ةلاهجلاو لوهجم وهو نيئيشلا دحأ رجألا اذكو لوهجم هيلع دوقعملا نأ

 لئاسملا هذه يف امأ ةلاهجلا عفترن هدنعو ‹ لمعلاب بجي رجألا نأل ‹ ةيسرافلاو ةيمورلا ةطايخلا

 - ةفينح يبألو. امهدنع لصألا وه فرحلا اذهو « ةلاهجلا ىقبتف ميلستلاو ةيلختلاب رجألا بجي

 ‹ ةيسرافلاو ةيمورلا ةلاسم يف امك حصيف نيفلتخم نيحيحص نيدقع نيب هريخ هنأ - هللا همحر

 . دقعلا قلطم يف كلذ لخدي ال هنأ ىرت الأ « دادحلا هناكسإ فلاخي هسفنب هانكس نأل اذهو

 ‹ ةلاهجلا عفترت هدنعو« عافتنالل دقعت ةراجإلاو اهتاوخأ يف اذكو

 مضب ركلا :ش ( زوجي ال : الاقو . -هللا همحر- ةفينح يبأ لوق يف زئاج وهف مهردبف ةطنحرك
 ‹ لوهجم وهو نيئيشلا دحأ رجألا اذكو ‹ لوهجم هيلع دوقعملا نأ امهلوق هجو ) :م ءارلا ديدشتو فاكلا

 . ناتلاهجلا فيكف « داسفلا بجوت ةدحاولا ةلاهجلا يأ :ش ( داسفلا بجوت ةلاهجلاو

 ةلاسم لاقي نأ هريدقت ردقم لاؤس نع باوج :ش ( ةيسرافلاو ةيمورلا ةطايخلا فالخب ) :م
 لاقي نأ باوجلا ريرقتو . ةحيحص تناكو هيلع دوقعملا ةلاهج اهيف ةيسرافلاو ةيمورلا ةطايخل ا
 هذه يف امأ ةلاهجلا عفترت هدنعو ‹ لمعلاب بجي ) :م ةمث يأ :ش ( رجألا نأل ) :م امهنيب قرفلاب:

 ناكدلاو رادلا نم :ش ( ميلستلاو ):م ناكدلاو رادلا يف :ش ( ةيلختلاب رجألا بجي لئاسملا

 اذهو ) :مةعزانملا ىلإ يضفيف ميلستلا دنع لوهجم رجألا نأل :ش ( ةلاهجلا ىقبتف) :م ةبادلاو

 وهو ) :م ةلاهجلا يفتنتف ميلستلاو ةيلختلاب رجألا بجي هلوق وهو ىنعملا اذه يأ :ش ( فرحلا

 . هللا همحر - دمحمو فسوي يب دنع يآ :ش ( امهدنع لصألا

 ىنكسلا يآ :ش ( نيفلتخم نيحيحص نيدقع نيب هريخ هنأ- هللا همحر - ةفينح يبألو ) :م

 حصي :ش ( امك ) :م دارفنالا دنع حصي امك عامتجالا دنع :ش ( حصيف ) :م نافلتخم دادحلا لمعو

 فلاخي هسفنب هانكس نأل ) :م نيفلتخم امهنوك يأ :ش ( اذهو ةيسرافلاو ةيمورلا ةلاسم يف ) :م
 نأ حيحصلاو : « ةيانعلا» بحاص هلاق « دادحلا ناكسإ يأ :ش ( هنا ىرت الأ . دادحلا هناكسإ

 قلطم يف كلذ لخدي ال ) :م هلوقب ةراشإللا فرحب دادحلا ناكسإ ىلإ راشأو « نأشلل ريمضلا

 .ةراجإلا دقع قلطم يف دادحلا ناكسإ لخدي ال يآ :ش (دقعلا

 ۾ هریغ بکری نآ هل سیل هسفنب وه بکریل رجأتسا اذإ ينعي :ش ( اهتاوخأ يف اذكو ) :م

 ةراجإلا نأ هريدقتو « هرخآ ىلإ. . . ةيلختلاب رجألا تحت هلوق نع باوج :ش ( دقعت ةراجإلاو)

 نم عافتنالا كرت امأ :ش ( ةلاهجلا عفترت ) :م عافتنالا دنع يأ :ش ( هدنعو عافتنالل ) :م دقعت

 . هب ربتعم الو ردانف نكمتلا
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 . هب نقبتلل نيرجألا لقأ بجي . ميلستلا درجمب باجيإلا ىلإ جيتحا ولو

 درجمب يأ :ش ( ميلستلا درجمب ) :م رجألا باجيإ يأ :ش ( باجيإلا ىلإ جيتحا ولو ) :م

 نیمهردو اًمهرد رکذاذإامک :ش ( نيرجألا لقأ بجي) :م هب عفتني ملو ملسي نأب ةيلختلا
 . نيرجألا لقأ مهردلاف

 نوكيدجوت ملاذإ ىنكسلا نأل « هفصنامهنم دحاو لك يف بجي : لاق مهضعبو
 بجيف « رخآلل فصنلا وأ اذهل فصنلا لعجيف رخآلا نم امهدحأ ةيولوأ مدعلامهل ميلستلا
 ذإ لقألاب يأ :ش ( هب نقيتلل ) :م لضفلا فصنيو لوألا بجي : ليقو . امهنم دحاو لك فصن

 . كشلاب بجي ال لضفلا
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 دبعلا ةراجإ باب
 رفسلا ةمدخ نأل ‹ كلذ طرتشب نأ الإ هب رفاسي نأ هل سيلف همدخيل ادبع رجأتسا نمو : لاق

 هطارتشا نم دب الف ارذع رفسلا لعج اذهلو ‹ قالطإلا امهمظتني الف ةقشم ةدايز ىلع تلمتشا

 يف ةمدخلا تنيعت اذإف ‹ رهاظ نيتمدخلا نيب توافتلا نألو « رادلا ىف راصقلاو دادحلا ناكسإك

 هاطعأو ارهش هيلع اروجحم اّدبع رجأتسا نمو . بوكر لا يف امك ًالخاد هريغ ىقبي ال رضحلا

 نم غرف اذإ اًتاسحتسا ةحيحص ةراجإلا نأ هلصاأو . رجألا هنم ذخأي نأ رجأتسملل سيلف رجألا

 ( دبعلا ةراجإ باب ) :م

 . تالماعملا ىف هتجرد طاطحنال رحلا نع هرخأ :ش

 رفاسي نأ هل سيلف همدخيل دبع رجاأتسا نمو ):م : - هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ‹ هالومل نمضي هب رفاس ول یتحو ‹« راصقلاو دادحلا ناكسإك رفسلا يأ :ش ( كلذ طرتشي نأ الإ هب

 م - هللا مهمحر - ةثالثلل اًقالخ اندنع هل رجأ ال الاس هالوم ىلإ هدر ولو . اًيصاع راص هنأل

 . دقعلا قالطإ يآ :ش (قالطإلا امهمظتني الف ةقشم ةدايز ىلع تلمتشا رفسلا ةمدخ نأل)

 اذكف « هدبعب رفاسي نأ ىلومللو « ىلوملاك هعفانم كلم يف رجأتسملا نأب : ضرتعاو

 نل ضقونو كلذك سيل رجأتسملاو هتبقر كلي هنأل « هب رفاسي اغإ ىلوملا نأب بيجأو . رجأتسلا
 نإو رفسلا ىلإ دبعلاب جرخي نأ يعدملل نإف ةنس دبع ةمدخ ىلع هيلع ىعدملا هحخلاصو اراد ىعدا

 . هتبقر كلي مل

 ال ام همزلي جارخإلابف دقعلا ءاهتنا دعب رجألا ىلع ةراجإلا باب يف درلا ةنؤم نأب : بيجأو
 وهف ءيش ريغب ةمدخلا كليب هنأ معزي هنأل « هيلع ىعدملا ىلع درلا ةنؤم تسيل حلصلا يف مزلي

 ىلع رفسلا لامتشالو يأ :ش ( اذهلو ) :م . ثراولا نود هيلع درلا ةنؤمف « ةمدخلاب هل ىص وملاك

 رجأتسملا دارأ مث رصملا يف همدخيل اًمالغ رجأتسا نإف :ش ( ارذعرفسلا لعج ) :م ةقشم ةدايز

 يأ :ش ( هطارتشا نم دب الف ) :م هب ةرفاسملا نم نكمتي ال هنأل « ةراجإلا خسف يف رذع وهف رفسلا

 . رفسلا طارتشا نم دب الف كلذك ناك اذإ

 توافتلا نألو ) :م طارتشالاب الإ كلذ هل سيل هنإف :ش ( رادلا يف راصقلاو دادحلا ناكسإك) :م

 ىقبي ال رضحلا يف ةمدخلا تبيعت اذإف رحاط ) :م رفسلا ةمدخو رضحلا ةمدخ يأ :ش ( نيتمدخلا نيب

 ترافتلل هریغ بکری نأ هل سيلف هسفن بک ریل باد رجأتسا هنإف :ش ( بوک ر لا يف امك ًالخاد هریغ

 . انه اه كلذكف نيبكارلا نيب

 لمعلا دعب رجألا هاطعأ هنأ دارأ :ش ( رجألا هاطعأو ارهش هيلع اروجحم ادبع رجأتسا نمو ) :م

 يف ةلأسملا ةروصو . هنم رجألا درتسي نأ هل سيل يأ :ش ( رجألا هنم ذخأي نأ رجاتسملل سيلف ) :م
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 هجو . دبعلا كله اذإ امك راصف ‹ رجحلا مايقو ىلوملا نذإ مادعنال زوجي ال نأ سايقلاو ‹ لمعلا
 عفانلاو « دبعلا كاله رابتعا ىلع راض « الاس غارفلا رابتعا ىلع عفان فرصتلا نأ ناسحتسالا
 دبع بصغ نمو « رجألا هنم ذخأي نآ رجأتسملل نكي مل كلذ زاج اذإو . ةبهلا لوبقك هيف نوذأم

 هللا همحر - ةفينح يبأ دنع هيلع نامض الف هلكأف رجألا بصاغلا ذخأف هسفن دبعلا رجأف

 . ىهتنا« رجألا ذخأي نأ رجأتسملل سيلو 8 كلذ زيجأ لاق رجألا هاطعأف هدنع لمعف

 مهرد ةئامب ةنس لجر نم هسفن روجحلملادبعلا رجأ اذإو : « يفاكلا» يف مكاحلا لاقو

 اًنماض راص رجأتسملا نأل « ىضم اميف هل رجأ ال هنأ سايقلاف قتعأ مث رهشأ ةتس همدخف همدخيل

 ىضم اميف رجألا هل لعجي نأ دبعلا ملس اذإ نسحتسن انكلو « نامضلاو رجألا عمتجي الف

 . هالوم ىلإ هعفديو دبعلا هذخأيف

 دعب تزاج اهنأل « ةراجإلا ضقن يف هل رايخ الو دبعلل ةنسلا نم يقب اميف ةراجإلا زوجيو
 اهنم دبعلل نوكيو هقر لاح يف ةراجإلا ضبق ناك اذإ باوجلا كلذكو . ىلوملا ةزاجإ ريغب هقتع

 . ىضم ام ةصح ىلومللو « يقب ام ةصح

 لمعلا نم غرف اذإ اتاسحتسا ةحيحص ةراجإلا نأ ) :م مكحلا اذه لصأ يأ :ش ( هلصأو ) :م

 ريصيف دهعلا يف :ش ( رجحلا مايقو ىلوملا نذإ مادعنال ) :م ةراجإلا :ش ( زوجيال نأ سايقلاو
 بجی هنإف :ش ( دبعلا كله اذإ امك راصف ) :م بصاغلا ىلع رجأ الو لامعتسالاب بصاغلاك

 ةثالثلادنعو . ناعمتجي ال نامضلاب رجألاو « بصغلاب نماض هنأل «رجألا نود هتميق ىلوملل

 . لمعلا ردقب لثملا رجأ بجي

 عفانلاو دبعلا كاله رابتعا ىلع راض الاس غارفلا رابتعا ىلع عفان فرصتلا نأ ناسحتسالا هجو ) :م

 دبعلا ضبق حص لمعلا نم ملس امدعب دقعلا يأ :ش ( كلذ زاج اذإو « ةبهلا لوبقك هيف نوذأم

 (رجألا هنم ذخأي نأ رجاتسملل نكي مل ) :م هضبق حص ىتمو « لدبلا ضبقو دقاعلا وه هنأل « ةرجألا

 . هنم رجألا دري نآ هل نكي مل ينعي :ش

 يبصلا كله ول هنآ الإ « لمعلا نم ملسو هسفن رج اذإ روجحملا يبصلا يف مكحلا اذكو

 دبعلا فالخب ‹ كالهلا لبق لمع اميف رجألا هيلعو « ةيدلا رجأتسملا ةلقاع ىلعف لمعلا نم

 . اًبصاغ راص هنأ انركذ امل هيلع رجأ الو هتميق هيلع بجي لمعلا نم كله اذإ روجحللا

 يبأ دنع هيلع نامض الف هلكأف رجألا بصاغلا ذخأف هسفن دبعلا رجأف دبع بصغ نمو ) :م

 ال هل رجلا ناك بصاغلا هرجأ ول هنأل « هسفن دبعلا رجأف هلوقب ديق :ش ( -هللا همحر -ةفينح

 . قافتاب لكألاب بصاغلا ىلع نامضو كلاملل
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 نأ هلو . رم ام ىلع تحص دق ةراجإللا ذإ « هنذإ ريغب كلاملا لام لكأ هنأل « نماض وه الاقو

 نأل ‹ بصاغلا قح يف زرحم ريغ اذهو هب موقتلا نأل « زرحم لام فالنإب بجي اغنإ نامضلا

 هنأل « هذخأ هنيعب امئاق رجألا ىلوملا دجو نإو. هدي يف ام زرحي فیکف هنع هسفن زرحی ال دبعلا

 ىلع فرصتلا يف هل نوذأم هنأل « اعيمج مهلوق يف رجألا دبعلا ضبق زوجيو « هلام نيع دجو

 وهف ةسمخب ارهشو ةعبرأب ارهش نيرهشلا نيذه اًدبع رجاتسا نمو . رم ام ىلع غارفلارابتعا

 زاوجلل اًيرحت دقعلا يلي ام ىلإ فرصني الوأروكذملا رهشلا نأل « ةعبرأب امهنم لوألاو «زئاج

 هرجأ نإو « هسفندبعلا رجأ ول امك لثملا رجأب بصاخلا ىلع كلاما عجري ةثالشلا دنعو

 هنأل ‹ نماض وه : الاقو ) :م دقاعلا وه هنأل « ىلوملا ةلاكوب الإ ةرجألا ضبقي نأ دبعلل سيلف ىلوملا

 ناسحتسالا هجو ىلإ هب راشأ :ش ( رم ام ىلع تحص دق ةراجإلا ذإ هنذإ ريغب كلاملا لام لكأ

 . هللا مهمحر - ةثالثلا تلاق هبو « انآ روكذملا

 ‹ زرحم لام فالتإب بجي امنإ نامضلا نأ ) :م - هللا همحر - ةفينح يبألو يأ :ش ( هلو ) م

 يف زرحم ريغ ) :م لاملا اذه يأ :ش ( اذهو ) :م زارحإلاب تبثي لاملا موقت يآ :ش ( هب موقتلا نأل

 :ش ( هدي يف ام زرحي فيكف ) :م بصاغلا نع يأ :ش ( هنع هسفن زرحي ال دبعلا نأل ٠ بصاغلا قح

 دجبعلا ديو ‹امهل تسيل بصاغلا ديو « هبئان دي وأ كلاملا ديب نوكي اغنإ زارحإإلا نأل اذهو

 . بصاغلا دي يف هنأل «كلذك

 . هيف زارحإلاو هنمض ةبوصغملا دلو كلهتسا اذإ بصاغلا : ليق نإق

 عفانملا نم لصح هنإف رجألا فالخب « ةزرحم يهو اهنم اءزج هنوكل مألل عبات هنأب : بيجا

 . ةزرحم ريغ يهو

 نالطب نم مزلی الو :ش ( هلام نيع دجو هنأل. ‹ هذخأ هنيعب اًمئاق رجألا ىلوملا دجو نإو ) :م

 نمضي الو دجو اذإ ذخأي هنإف « عطقلا دعب ةقرسلا باصن يف امك كلما نالطب ةمصعلاو موقتلا

 رابتعا ىلع فرصتلا يف هل نوذأم هنأل ء اعيمج مهلوق يف رجألا دبعلا ضبق زوجيو ) :م اندنع هفالتإب

 جو رخ قح يف رهظت اذه ةدئافو « هيف نوذأم عفانلاو هلوق ىلإ هب راشأ :ش ( رم ام ىلع غارفلا
 . هيلإ ءادألاب لصحي هنإف ةرجألا ةدهع نع رجأتسملا

 :ش ( امهنم لوألاو زئاج وهف ةسمخب ارهشو ةعبرأب ًارهش نيرهشلا نيذه دبع رجأتسا نمو ) :م
 ايرحت دقعلا يلي ام ىلإ فرصني الوأ روكذملا رهشلا نأل ء ةعبراب ) :م نيرهشلا نم لوألا رهشلاو يأ

 اذكه ارهش اذه كدبع ترجأتسا لاقف هيلع تكس ول امك « دقعلا ةحصل اًبلط يأ :ش ( زاوجلل

 . اذهاذكف « دقعلا ةحصل اًيرحت هيلي ام ىلإ فرصني هنإف
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 ارهش دبع رجأتسا نمو . ةرورض لوألا يلي ام ىلإ يناشلا فرصنيف ةجاحلا زجنت ىلإ ارظنو

 ضرم وأ قبأ رجأتسملا لاقف ضيرم وأ قبآ وهو رهشلا رخآ ءاج مث رهشلا لوأ يف هضبقف مهردب
 ءاج نإو . رجاتسملا لوق لوقلاف ةعاسب ينينأت نأ لبق الإ كلذ نكي مل ىلوملا لاقو « هتذخآ نيح
 وه ذإ « لاحلا مكحب عجريف لمتحم رمأ يف افلتخا امهنأل « رجؤملا لوق لوقلاف حيحص وهو هب

 هسفن يف ةجح حلصب مل نإو اًحجرم حلصي وهو « لبق نم همايق ىلع لیلد

 نوكي هيلي يذلا رهشلا نيعتي مل ملف ريبكتلا ليبس ىلع ةعبرأب ارهش لاق ام هنأ هريرقت
 ىلإ ؟رظنو ) :م زاوجلل ايرحت دقعلا يلي ام ىلإ هانفرصف « ةلاهجل اب دسفت ةراجإلاو الوهجم رهشلا

 دنعاهعوقو رهاظلاو « كلذ ىلإ هوعدت ةجاحل ءيشلا رجأتسي امنإ ناسنإلا نإف :ش ( ةجاحلا زجنت
 . دقعلا

 يلي ام ىلإ يناشلا فرصنيف ) :م هيلع فوطعم يناثلاو دقعلا يلي ام ىلإ لوألا فرصنا اذإو

 :الاق ةسمخبب اًرهشو نيمهردب نيرهش : رهشأ ةثالث رجأتسا ولاذكو :ش ( ةرورض لوألا

 ال : دمحأ باحصأ ضعبو ىعفاشلا لاقو . دمحأو كلام لاق انلوقبو « نيمهردب نالوألا

 هش كترجأ لاق اذإ اميف رهش يأ وأ ةنس يأ ركذيو رهشلا وأ ةنسلا يمسي ىتح دقعلا اذه حصي

 . ةنس وأ

 . كلذك سيل باتكلا يف روكذملاو  الوهجم اركنم ركذ هنأ ىلع مالكلا اذه ىنبم : ليق نإف

 نم رجؤملا مالك يف ناك امل دهعلا يف ماللاو ‹ رجأتسملا لوق باتكلا يف روكذملا : هل ليق

 . ةسمخب ارهشو ةعبرأب ارهش نيرهش اذه يدبع ترجأ لاق رجؤملا نأكف « ركنملا

 ( ضيرم وأ قبآ وهو رهشلا رخآ ءاج مث رهشلا لوا يف هضبقف مهردب ارهش دبع رجاتسا نمو ) :م
 نكي مل ىلوملا لاقو « هتذخأ نيح ضرم وأ قبأ رجاتسملا لاقف ) :م ضيرم وأ قبآ هنأ لاحلاو يأ :ش

 ةياور يف دمحأ لاق هبو رجألا بجي ال يأ :ش ( رجاتسملا لوق لوقلاف ةعاسب ينيتأت نأ لبق الإ كلذ

 لاق هبو « كلاملا يأ :ش ( رجؤملا لوق لوقلاف حيحص وهو ) :م دبعلاب يأ :ش ( هب ءاج نإو ) :م

 يفو :ش ( لاحلا مكحب عجريف لمتحم رمأ يف افلتخا امهنأل ) :م ةياور يف دمحأو كلامو يعفاشلا

 م لمتحم رمآ مايق يأ :ش ( همايق ىلع ليلد ) :م لاحلا يآ :ش ( وه ذإ ):م حجرتيف خسنلا ضعب

 . احجرم حلصي لاحلا يآ :ش ( اًحجرم حلصي وهو ) :م فالتخالا لبق نم يآ :ش ( لبق نم»

 يف فرعامك « قاقحتسالل اندنع عفدلل حلصي لاحلا لاقي نأ وهو لاؤس باوج اذه

 رجألاب رجأتسملا ةبلاطمو رجألا قحتسيو كلاملل لوقلاف حيحص وهو دبعلاب ءاج اذإف « لوصألا

 . قاقحتسالل ةبجوم تناك ذئنيح لاحخاف

 نأ ينعي :ش ( هسفن يف ةجح حلصي مل نإو ) :م احجرم حلصي وهو : هلوقب باجاف
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 ۰ هعاطقناو ةنوحاطلا ءام نایرج یف فالتخالا هلصأ

 بوجولا يفاني ام يعدي رجأتسملا نكل ةدملا يف هيلإ دبعلا ميلستو دقعلاب انه تبثي قاقحتسالا

 مالكل احجرم نوكيف هراكنإ يف رجؤملل ادهاش يفكي رهاظلاو « ببسلا روهظ دعب اًضرعم
 . ةبجوم ال توبثلا دعب طوقسلا قاقحتسال ةعفاد ةقيقحلا يف يهف قاقحتسالل اًبجوم ال رجؤملا

 كلاما نيب فالتخالا اذه لصأ يأ : يكاكلا لاقو . مكحلااذه لصأ يأ :ش ( هلصأ ) :م

 ءاملا ناك نإف . لاحلا مكحب هنإف :ش ( هعاطقناو ةنوحاطلا ءام نايرج يف فالتخالا ) :م رجأتسملاو

 عم ىحرلا برل لوقلاف ايراج ناك نإو « ىضم اميف رجأتسملل لوقلاف ةموصخل ا تقو اًعطقنم

 ةيراج قتعأ ول اذه ىلعو « رجؤملل ةنيبلاو رجأتسملل لوقلاف عاطقنالا ردق يف افلتخا ولو
 . ةدالولا لبق ينتقتعأ تلاقو « يكلم دلولاو ةدالولا دعب كتقتعأ ىلوملا لاقف دلو اهلو

 ولاذكو .لاحلا مكحب ال نيدلولا رابتعاو ‹ هدي يف دلولا ناك نمل لوقلاف يقاتعإب قتع دقو

 : اولاق رامثلا عم اهتيرتشا لوقي يرتشملا « رامثلا نود راجشألا تعب عئابلا لاق مث هيف ارجش عاب

 اذكو « يرتشملل لوقلاف يرتشملا دي يف ناك نإو « هل لوقلاف عئابلا دي يف رامشلا ناك نإ رظني

 . يبوبحملاو يشاترمتلا هركذ

 همدخف ةمدخلل مهرد ةئامب ةنس لجر نم هدبع رجأ لجر :« يفاكلا» يف مكاحلا لاق : عورف

 دبعللو اهيلع ىضم ام رجأ ناكو ةراجإلا خسف ءاش نإ رايخلاب دبعلاف ىلوملا هقتعأ مث رهشأ ةتس

 امدعب اهضقن دبعلل سيلو ةرجألا عيمج ضبق لوقي يذلا وه ىلوملا نأ الإ « ةدملا نم يقب ام رجأ

 لوأ يف اًئيش لمعي نأ لبق ىلوملل اهلك ةرجألا لجع رجأتسملا ناك نإو . اهيلع يضملا راتخا
 لبق ةرجألا كلم ىلوملا نأل « ةراجإلا ىلع يضم ا دبعلا راتخا اذإ ىلوملل اهلك ةرجألاف « ةراجإلا

 . مهاردلا يف باوجلاك هيف باوجلاف هوجولا هذه عيمج يف ةنيعم اًئيش ةرجألا تناك نإف « هقتع

 هنأل «هضبقي مل وأ هضبق ناك نإ ىلوملل وهف حاكنلا تراتخا اذإ ةقتعملا ةأرملا قادص امأو

 . كلذك هضبق نكي مل اذإ امويف اًموي بجي رخآلاو دقعلاب بجو

 وهو ضبقلا يلي يذلا وه دبعلا نأل « ىلوملا نذإب هسفن ةراجإ ىلوأ اذإ دبعلا يف باوجلا
 ناك اًنيع ىلوملا ىلع وه هب عجريو خسفلا دنع ضوبقللا نم هدر بجي اميف درلاب بلاطي يذلا
 . خسفناو قتعلا دعب بجو اغنإ هنأل « اكلهتسم وأ ىلوملا دي يف كلذ

 اذإ يبصلا كلذكو « رايخلا اهلف تقتعأ مث اهالوم نذإب اهسفن تجوز اذإ ةمألا كلذكو

 ىلع يضملا يف رايخلاب وهف لاجرلا غلبم مالغلا غلب ىتح لمعلا متي ملف لمع يف يصولا هرجأ
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 رجأ يصولا وأ بألا ناك ولو . نبالا كردأ مث هنبا رجأ اذإ بألا كلذكو « اهخسف وأ ةراجإلا
 ليكو ةلزنمب هلام يف امهنأل < ةراجإلا لطبي نأ هل نكي مل مالغلا كردأف ةمولعم نينس يصلا راد
 . ريبكلا
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 فالتخالا باب
 طايخلا لاقو « ءابق هلمعت نأ كترمأ بوشلا بر لاقف بولا برو طايخلا فلتخا اذإو : لاق

 ال غابصلا لاقو ‹ رفصأ هتغبصف رمحأ هغبصت نأ كترمأ غابصلل بوثلا بحاص لاق وأ . اًصيمق

 لصأ ركنآ ول هنأ ىرت الأ . هتهج نم دافتسي نذإلا نأل « بوثلا بحاصل لوقلاف رفصأ ينترمآ لب
 : لاق . همزل هب رقأ ول اًئيش ركنأ هنأل « فلحي نكل هتفص ركنأ اذإ اذكف  هلوق لوقلا ناك نذإلا

 هاطعأو هذخآ ءاش نإو هنمض ءاش نإ رایخلاب هنآ لبق نم رم ام هانعمو ‹ نماض طایخاف فلح اذإو

 ءاش نإو ‹ ضيبأ بوشلا ةميق هنمض ءاش نإ فلح اذإ غبصلا ةلاسم يف ريخب اذكو . هلشم رجا

 . ىمسملا هب زواجي ال هلثم رجا هاطعأو بوثلا ذخأ

 ( فالتخالا باب ) :م

 . هرخأ كلذلف ‹ عرف وهو امهفالتخا نايب يف عرش نيدقاعتملا قافتا ركذ امل :ش

 نأ كترمأ بوثلا بر لاقف بوثلا برو طايخلا فلتخا اذإو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ‹ رفصأ هتغبصف رمحأ هغبصت نأ كترمأ غابصلل بوثلا بحاص لاق وأ « اًصيمق طايخلا لاقو . ءابق هلمعت

 كلام لاق هبو « هنييي عم يأ :ش ( بوفلا بحاصل لوقلاف رفصأ ينترمأ لب ال غابصلا لاقو

 . - هللا مهمحر - روث وبأو يعفاشلاو

 . غابصلاو طايخلل لوقلا : لوق يف - هللا همحر - يعفاشلاو ىليل يبأ نباو دمحأ لاقو

 نيعيابتملاك نافلاحتي امهنأ وهو « ثلاث لوق هل - هللا همحر - يعفاشلا باحصأ ضعب لاقو

 : لاق مهضعبو « رجألا طقسو طايخلا نع نامضلا طقس افلاحت اذإو « نمفلا يف نافلتخي

 . بوثلا بر ةهج نم يأ :ش ( هتهج نم دافتسي نذإلا نأل ):م بوثلا برل لوقلا نأ حيحصلا

 ناك ًالصأ ةراجإلا دقع ركنأ نأب :ش ( هلوق لوقلا ناك نذإلا لص ركنا ول هنأ ىرت الا ) :م

 نأل « ةبراضملا فالخب « نذإلا ةفص يأ :ش ( هتفص ركنأ اذإ اذكف ) :م بوثلا بحاصل لوقلا

 ضراعلاركني نمل لوقلا ناكف « ضراع صوصخل اف ةراجتلا عاونآ يف مومعلا ةبراضملا يف لصألا

 كلذ همزل يأ :ش ( همزل هب رقأ ول اًتيش ركنأ هنأل ) :م بوثلا بحاص يأ :ش ( فلحي نکل ) :م

 . هرارقإب ءيشلا

 ةدسافلا ةراجإلا باب ليبق يأ :ش ( لبق نم رم ام هانعمو ‹ نماض طايخلاف فلح اذإو : لاق ) :م

 ‹ هنمض ءاش نإ رایخ اب هنآ ) :م ءابق هطاخف مهردب ًصیمق هطیخیل ابو طایخلا ىلإ عفد نمو هلوق يف
 فلح اذإ غبصلا ةلاسم يف ريخي اذكو ) :م ىمسملا هب زواجي ال :ش ( هلثم رجأ هاطعأو هذخأ ءاش نإو

 .( ىمسملا هب زواجي ال هلثم رجا هاطعأو بوثلا ذخا ءاش نإو ‹ ضيبأ بوثلا ةميق هنمض ءاش نإ
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 : بوثلا بحاص لاق نإو . بصاغلا ةلزنمب هنأل ‹ هيف غبصلا داز ام هنمضي خسنلا ضعب يف ركذو

 هلمع موقت ركني هنأل « بوثلا بحاص لوق لوقلاف رجأب لب : عناصلا لاقو ‹ رجأ ريغب يل هتلمع

 دقعلاب موقتي وه ذإ

 يف فلتخا دق انه اهو « فلاخ ريجألاو هب رومأملا ىلع نادقاعتملا قفتا كانه نآب : ضرتعاو

 . كلذ لثم اذه نوكي فيكو « كلذ

 ‹ بوثلا بحاص ني دعب انه مكحلا اذه ركذ هنأ الإ « ءادتبا ال ءاهتنا اهلشم اهنأب : بيجاو

 . ءاوس مكحلا يف اتناكف « ارابتعا رخآلا فالخلا قبي ملف هلوق لوقلا ناك فلح الو

 :ش ( هيف غبصلا داز ام هنمضي ) :م يرودقلا خسن ضعب يآ :ش ( خسنلا ضعب يف ركذو ) :م

 ىمسلملا هب زواجي ال هلوق ينعأ لوألاف « غابصلل غبصلا ةدايز ةميق بولا بحاص نمضي يأ

 . دمحم نع ةعامس نبا ةياور هيف غبصلا داز ام هنمضي هلوق ينعأ ةيناثلاو « ةياورلا رهاظ

 برملا ةلزنب غابصلا ىلع قحتسلملا لمعلل ةلآ غبصلا نأ حصألا وهو رهاظلا هجو

 دنع ةميقلا ربتعت ىتح غبصلل ايرتشم بوثلا بحاص ريصي الف « لاسخلا لمع نم نوباصلاو

 . ببسلا داسف

 غابصلا نأ ينعي :ش ( بصافلا ةلزنم هنأل ) :م هلوقب هيلإ راشأ ام ةعامس نبا ةياور هجوو

 ءاش نإف رفصأ وأ رمحأ هغبص اذإ بصاغلا نأ وهو كلذك بصخلا يف مكحلاو بصاغلا ةلزنم

 . انه كلذكف هيف غبصلا داز ام هاطعأو بولا ذخأ ءاش نإو بوثلا در

 هنمض ءاش نإ رمحألا ناكف رفصألا غبصب فلاخ اذإ غابصلاو : « يواتفلا ةصالخ » يفو

 مل نإ اًتيدر غبص ولو « هل رجأ الو هيف غبصلا داز ام هاطعأو هذخأ ءاش نإو ضيبأ بوث ةميق

 هتميق نمضي شحاف هنإ ةعنصلا كلت لهأ لوقي ثيحب ًاشحاف ناك نإو نمضي ال ًاشحاف نكي

 . ضیبآ بوث

 عيشي مل هنآ الإ يمس ام ريغ هغبصف مقب وأ نارفعزب هغبصي نأ هرمأ ول: (طيحملا» يفو

 هل ملسو ضيبأ هبوث ةميق هنمض ءاش نإ رايخلاب كلاملاف هعبشي نأ بولا بحاص رمأ دقو هغبص

 » ظفل انه ىلإ لصألا يف ىمسلملا ىلع دازي ال هلم هرجأ هاطعأو « هذخأ ءاش نإو « بوفلا

 . (ةصالخلا

 ۴ - هللا همحر - يعفاشلا باحصأ لاق هبو « - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع :ش ( بولا
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 ناك نإ: - هللا همحر- فسوي وبآ لاقو . ركنملا لوق لوقلاو هيعدي عناصلاو ‹ نامضلا ركنيو

 رجاب بلطلا ةهج نيعي امهنيب ام قبس نأل ء الف الإو رجألا هلف هل اًطيلخ يأ هل اًقيرح لجرلا
 هلوق لوقلاف رجألاب ةعنصلا هذهب اًقورعم عناصلا ناك نإ : دمحم لاقو . امهداتعم ىلع ايرج

 ام سايقلاو ‹ رهاظلل ارابتعا رجألا ىلع صيصنتلا ىرجم كلذ ىرج هلجأل توناحلا حتف امل هنأل«

 ىلإ انه اه ةجاحلاو ‹ عفدلل رهاظلا نأ امهناسحتسا نع باوجلاو . ركنم هنأل ‹ ةفينح وبأ هلاق

 . ملعأ هللاو قاقحتسالا

 لجرلا ناك نإ :-هللا همحر - فسوي وبأ لاقو . ركنملا لوق لوقلاو هيعدي عناصلاو نامضلا ركنيو

 هنيبو هنيب نوكي نم لجرلا فيرح رجأب اهنم ةلماعملا كلت نوكت نآب :ش ( هل اطيلخ يأ هل اًقيرح
 . باستكالا وهو فارتحالاو ةفرحلا نم هلصأو « ةلماعمو ءاطعإو ذخأ

 نيعي امهنيب ام قبس نأل ) :م ةرجأ الف هل اًميرح نكي مل نإو يأ :ش ( الف الإو رجألا هلف ) :م
 لماعتلا نم ًالثم غابصلاو بوثلا بر نيب ام قبس يأ :ش ( امهداتعم ىلع ايرج رجأب بلطلا ةهج

 .ةرجألاب لماعتلا نم امهتداع ىلع ايرج بلطلا بناج نيعي رجألا ىلع عطاقتلاو

 بصتناو اًناكد ذختا نأب :ش ( رجألاب ةعنصلا هذهب اًقورعم عناصلا ناك نإ : دمحم لاقو ) :م
 ىرجم كلذ ىرج هلجأل توناحلا باب حتف امل هنأل « هلوق لوقلاف ) :م ةراصقلا وأ ةغابصلا لمعل

 مالسإلا خيش لاق .-هللا همحر - دمحآو كلام لاق هبو :ش ( رهاظلل رابتعا رجألا ىلع صيصنتلا

 :ش ( ركنم هنأل ةفينح وبأ هلاق ام سايقلاو ):م دمحم لوق ىلع ىوتفلا : « طيحملا» بحاصو

 عفادلا لاقف افلتخا مث اتيع رخآ ىلإ عفد ول ام فالخب اندنع دقعلاب الإ موقتت ال عفانملاو ةراجإلل

 يعدي رخآلاف هسفنب موقتم نيعلا نأل «ضرقلا يعدي نمل لوقلاف ةبه : رخآلا لاقو «ضرق

 . ضرقلا يعدم وهو ءاربإلا ركن لوقلاف هتميق نع ءاربإلا
 :م هسقن نع عفدلل حلصي رهاظلا يأ :ش ( عفدلل رهاظلا نأ امهناسحتسا نع باوجلاو ) :م

 هنأ رخآ معزف لجر دي يف راد هريظن ‹ عفدلل ال :ش ( ملعأ هللاو قاقحتسالا ىلإ انه اه ةجاحلاو)

 اراد تعيب ولف « ةجح الب دي يف عرش الو امهیعدي هريغ ناک نِإو « هدي يف يذلل لوقلاف هكلم
 كلملا توبث نأل ‹ هكلم هنأ ةنيب ميقي ىتح ديلا درجمب اهذخأي ال ةعفشلاب اهذخأي نأ دارأف اهبنجب

 ‹ ةنيبلا نودب هكلي الف قاقحتسا يرتشملا دي نم ذخألاو قاقحتسالل ال عفدلل حلصي ديلا رهاظب

 . انهاذک

 رمحأ هغبصي غابص ىلإ بوث ملسأ ولو : « يفاكلا حرش يف يباجيبسألا لاق : عورف

 ام ىلإ رظنأ ينإف نيقنادب هتغبص : بوثلا بر لاقو مهردب هتغبص غابصلا لاقف افلتخا مث هغبصف

 لوقلا ناكف « بابلا يف اًمكح حلصي لاحلا نأل مهرد هلف رثكأ وأ اًمهرد ناك نإف هيف غبصلا داز
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 بولا بر فلحي نآ دعب هتيطعأ نيقناد نم لقأ ناك نإو « هني عم رهاظلا هل دهشي نم لوق
 . نیقنادب الإ هغبص

 وهو رجأ ةدايز هيلع يعدي هنأل «هنيمي عم بولا بر لوق لوقلاف داوس غبصلا ناك نإو

 اذإ امأ«بوثلا ضقني داوسلا نأل «هلوق لوقلا ناك رجأريخب يل هتغبص بوثلا بر لاق ولوركني

 امهنإف مهردب هتغبص : غابصلا لاقورجآ ريغب هتغبص : بوثلا بر لاقف بوثلا يف ديزي اَعبص ناك
 مث هيلع ىعدمو اًيعدم امهنم لك ناكف ةراجتلا يعدي رخآلاو ةبهلا يعدي اذه نأل «نافلاحتي

 . مهرد هب زوجي الو ةرجألا رادقم يف غبصلا داز ام بوثلا بر نمضي

 ناك نإوأ ادارتو افلاخت لمعلا يف ذخأي مل ناك نإف رجألا رادقم يف بوثلا بر فلتخا ولو

 بر لوق لوقلاف رجأ ريغب يل هتلمع لاق ول كلذكو « نافلاختي الو بوثلا بر لوق لوقلاف هدعب

 . دقعلا ركني وهو دقعلاب موقتي لمعلا نأل « بوثلا



 ةراجإلا خسف باب
 اهنإو «عفانملا هيلع دوقعملا نأل ‹ خسفلا هلف ىنكسلاب رضي اًبيع اهب دجوف أراد رجأتسا نمو : لاق

 اذإ رجاتسملا مث . عيبلا يف امك رايخلا بجويف ضبقلا لبق اًلداح اًبيع اذه ناكف اًئيشف اًئيش دجوت

 ‹ عيبلا يف امك لدبلا عيمج همزليف بيعلاب يضر دقف ةعفنملا ىفوتسا

 ( ةراجإلا خسف باب ) :م

 وهو ةرورضلابف قباسلا دقعلا عفر خسفلا نأل « ةبسانملا رهاظ بابلا اذه ريخأت :ش
 . رخأتم

 ( خسفلا هلف ىنكسلاب رضي ابيع اهب دجوف راد رجاتسا نمو ) :م: يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 رضي ال ابيع ناك اذإ هنأل « ىنكسلاب رارضإلاب بيعلا ديق « خسفلا ةيالو رجأتسمللف يأ :ش
 رجأتسملا ناك ول اذكو . رايخلا تبثي مل ىنكسلا يف هيلإ اًجاتحم نكي مل طقس طئاحك ىنكسلاب

 يف اذك « رايخلا تبثي مل ةمدخلاب رضي ال كلذو هينيع ىدحإ تبهذ وأ هرعش طقسف ةمدخلل ادبع

 . حاضيإلا»

 ةرجأتسملا رادلا نم تيب مدهنا وأ طئاح طقس اذإ:« ةمتتلا و « ىرغصلا ىواتفلا » يفو

 ال كلذو بيعلاب در اذه نأل ‹ عامجإلاب كلاما ةبيغب خسفلا كلي الو« خسفي نأ رجأتسملل

 رادلا تمدهنا نإو . طرشلا رايخب درلا يف فالخلا اغإو عامجإلاب كلاملا ةرضحب الإ حلصي

 عافتنالا نأل ‹ خسفي ملام خسفنت ال ةراجإلا نكل « كلاما ةرضحريغ نم خسفلا هلفاهلك

 . هداز رهاوخ بهذ هيلإو « نكمم ةصرعلاب

 ‹ ةراجإلا خسفنت ال هنأ حيحصلاف اهلك رادلا تمدهنا اذإ : ةمئألا سمش تاراجإ يفو

 بجو ةفآ هملطصاف عرزف ةعارزلل ًضرأ رجأتسا اذإو . خسفي مل وأ خسف هنع رجألا طقس نكل

 . مالطصالا دعب ام رجأ طقسو ىضم ام رجأ

 ىلع درت ةهبش عفداذه : ليقو . روكذملا ىلع ليلد اذه :ش ( عفانملا هيلع دوقعملا نأل ) :م

 ثداحلا بيعلاو ‹ عيبلاك مزال دقع ةراجإلا دقع نإ : لاقي نأ يهو « عيبلا بناج نم ةراجإلا

 . ضي ضبقلا دعب ةراجإلا يف دري ال نأ يغبني ناكف « درلا تبثي ال يرتشملا ضبق دعب عيبلا يف

 دعب اًئيش ينعي :ش ( اًئيشف اًئيش دجوت اهنإو ) :م عفانملا هيلع دوقعم ا نأل : هلوقب هنع باجأف

 :ش ( ضبقلا لبق اًئداح ابيع اذه ناكف ) :م ءادتبالا ةلزنمب هنم ءزج لكف كلذك ناك ام لكو «ءيش

 م رايخلا بوجيف كلذك رمألا ناك اذإ يأ :ش ( رايخلا بجويف ) :م ةروص ضبقلا دعب ناك نإو

 « انه كلذك خسفلاب يرتشملا درفني ضبقلا لبق بيعلا هيف ثدح اذإ هنإف :ش ( عيبلا يف امك)

 دعب ثدح يذلا نأل « هلبق وأ رجأتسملا ضبق دعب اًداح بيعلا نوكي نأ نيب قرف ال اذه ىلعو

۳41 



 وأ رادلا تبرخ اذإو : لاق . هببس لاوزل رجاتسملل رايخ الف بيعلا هب لازآ ام رجؤملا لعف نإو
 يهو تاف دق هيلع دوقعملا نأل ‹ ةراجإلا تخسفنا ىحرلا نع ءاملا عطقنا وأ ةعيضلا برش عطقنا

 اباحصأ نمو .رجأتسملا دبعلا تومو ضبقلا لبق عيبملا توف هباشف ضبقلا لبق ةصوصخملا عفانملا

 عيبلا يف قابإلا هبشأف اهدوع روصتي هجو ىلع تتاف دق عفانملا نأل ‹ خسفني ال دقعلا نإ: لاق نم

 خسفی هنکل خسفنب مل هنآ یلع

 . عفانلا وهو هيلع دوقعملا ضبق لبق ناك رجأتسملا ضبق

 يعفاشلا لاق هبو :ش ( لدبلا عيمج همزليف بيعلاب يضر دقف ةعفنملا ىفوتسا اذإ رجاتسملا مث ) :م

 ( عيبلا يف امك) :م رجألا عيمج همزليال : هجو يف يعفاشلا لاقو . دمحوأ كلامو رهظألا يف

 صقني نأ هل نوكي ال بيعلاب يضر اذإ انه اه كلذك ناصقنلاب عجري ال بيعلاب يضر اذإ :ش

 يف حلصأ نآب :ش ( بيعلا هب لازا ام رجؤملا لعف نإو ) :م بيعلا ةلباقم يف اًنيش رادلا ةرجأ يف

 رايخلا ببس يأ :ش ( هببس لاوزل رجاتسملل رايخ الف ) :م ىنكسلاب رضي ناك ام ةرجأتسملا رادلا

 . دقعلا خسف لبق ينكسلاب رضملا بيعلا وهو

 نع ءاملا عطقنا وأ ) :م نيشلا رسكب :ش ( ةعيضلا برش عطقنا وأ رادلا تبرخ اذإو : لاق ) :م

 - يعفاشلاو دمحأ باحصأ ضعب نعو . ةثالشلا تلاق هبو :ش ( ةراجإلا تخسفنا ىحرلا

 ام ىلع انباحصأ ضعب هلاق امك ةراجإلا خسفنت مل اهؤام عطقنا يتلا ضرألا يف - هللا امهمحر

 هباشف ضبقلا لبق ةصوصخلملا عفان لا وهو تاف دق هيلع دوقعملا نأل ) :م ىلاعت هللا ءاش نإ نآلا ء يجي

 . ميجلا حتفب :ش ( رجاتسملا دبعلا تومو ضبقلا لبق عيبملا توف

 يسخرسلا ةمئألا سمشو مالسإلا خيش كلذب دارأ :ش ( لاق نم انباحصأ نمو ) :م

 نل :ش ( اهدوع روصتي هجو ىلع تتاف دق عفانملا نأل ‹ خسفني ال دقعلا نإ ) :م اولاق مهنإف امهريغو

 ول ءاملا عاطقنا يفو ‹ طاطسف فصنب ىنكسلا هيف ىتأتيو ءانبلا مادهنا دعب نكسم عضوملا لصأ

 بجوي ال كلذو :ش ( ضبقلا لبق عيبلا يف قابإلا هبشاف ) :م دوعلا لمتحي هنكل هجو لك نم تتاف

 . خاسفنالا

 راشأو ء-هللا همحر - دمحم نع ماشه ىور اجب هيلإ اوبهذ ام ةحص ىلع ءالؤه لدتساو

 ينعي :ش ( رجآلل الو عنتمي نأ رجأاتسملل سيل اهانب ول رجآلا نأ دمحم نعو ) :م هلوقب فنصملا هيلإ

 .رجآلل الو ضبقلا نم عنتيي نأ رجأتسملل سيلف رج آلا هانب مث مدهناف ايب رجأتسا ول

 يآ :ش ( هنآ ىلع ) :م دمحم نع صیصنت يور يذلا اذه يأ :ش ( هنم صيصنت اذهو ) :م
 وهو :«يفاكلا» يف لاقو . خسفلا قحتسي :ش ( خسفي هنكل « خسفني مل ) :م ةراجإلا دقع نأ ىلع
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 نم ءزج هنأل ‹ هتصحب رجألا نم هيلعف نحطلا ريغل هب عفتني امن تيبلاو ىحرلا ءام عطقنا ولو

 . هيلع دوقعملا

 باتك يف دمحم هركذامب كلذ ىلعاولدتسا اًسضيأ مهنإف خسفنت اهنأب لاق نم امأو « حصألا

 ةراشإ اذهف اًبئاغ وأ ارضاح رادلا بحاص ناك ءاوس جرخي نأ هلف رادلا تطقس ولو .عويبلا»

 الإ حلصي ال وهو بيعب در هنأل اهبحاص ةرضح طرش ام ثيح مادهنالا درجمب خاسفنالا ىلإ

 . عامجإلاب كلاما ةرضحب

 ةاشلا يف امك زئاج هلشمو « ءانبلاب دوعي مث مادهناب خسفني لاق يذلاو : « ةياغلا » يفو

 ‹ اذه اذكف اهردقب ردقلا دوعي اهدلج غبد اذإ مث « دقعلا خسفني عئابلا دي يف تتام اذإ ةعيبملا

 ىلع ربجي مل هتنيفس تديعأو تبكر مث احاولأ تراصو تضقنا اذإ ةنيفسلا فالخب اذهو

 نأ ىرت الأ « ىرخأ ةنيفس تراص تديعأ اذإ ضقنلا دعب ةنيفسلا نأل « رجأتسملا ىلإ اهميلست

 . اهيلع ءانبلاب ريغتت ال رادلا ةصرع امأف < كلاما قح عطقني ةنيفس اهلعجو احاول بصغ نم

 نم ءزج هنأل ‹ هتصحب رجألا نم هيلعف نحطلا ريغل هب عفتني ام تيبلاو ىحرلا ءام عطقنا ولو ) :م
 . ءاملا عاطقناب خسفني ال هنأ ىلع ةبادلاب اهيبشت هدروأ اذه :ش ( هيلع دوقعملا

 ءاملا داع ىتح خسفني مل نإف « دقاعلل رايخلا تبثيو خسفني ىحرلا ءام عطقنا اذإ لصألا يفو

 يأ « كلذ باسحب هنع رجألا عفريو خسفلل بج وملا لاوزل رهشلا نم يقب اميف ةراجإللا همزل
 صقن ولو . كلذ يف هيلع رجأ الف ةدملا تضمو اهخسفي ملولو « ةدملا يف اغإ عطقنا ام باسحب

 نع ولختال ةراجإلا ةدم نأل ء الف الإو خسفلا قح هلفاًشحاف ناصقنلا ناك نإ ىحرلا ءام

 . شحاف ناصقن نع ولخيو ابلاغ شحاف ريغ ناصقن

 يفو « شحاف وهف هنحط فصن نم لقأ نحطي راص اذإ : « هحرش » يف يرودقلا لاق

 دري مل ولو . اًضيأ هدر رجأتسمللف نحطي ناك ام فصن نحط اذإ : يفطانلا لاق « ةصالحلا»

 یضر اذه ناک نحط یتح هدری مل ولو « اضیآ هدر رجأتسمللف «نحطی ناک ام فصن نحط یتح

 نأ يرودقلا ةياور فلاخت ةياورلا هذهو «ةصالخلا» يف مث « كلذ دعب ىحرلا دري نأ هل سيلو هنم

 ناك نإو ء«رهشأ ةتس رجأ هيلعف ةنسلا تضم ىتح ىحرلا كسمأف رهشأ ةتس ىحر رجأتسا نم

 . ىحرلاك وهف ضرمف دبع رجأتسا ولو . هتصحب رجألا نم هيلعف نحطلا ريغل هب عفتني تيبلا
 ال خسفلا لبق ىحرلا بر حلصأ نإف«رذع نيرجحلادحأ راسكنا:« لئامشلا » يفو

 باسحب رجألا نم هنع عفر لمعي ملف ىحرلا نع ءاملا عطقنا نإف ٠: يفاكلا » حرش يفو . خسفني

 رادقم يف افلتخا نإو ةراجإلا هتمزل ءاملا داع ىتح اهضقني مل نإف « ةراجإلا ضقني نآ هل« كلذ

 . هيلع رجألا ررقت ركني هنأل ءرجأتسملا لوق لوقلاف عاطقنالا
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 ريصت دقعلا يقب ول هنأل ؛ تخسفلا هفنل ةراجإلا دغص دقو نيدقاتلا دحأ تام اذإو : لاق

 ىلإ توملاب لقتني هنأل ‹ دقعلاب ةقحتسم دقاعلا ريغل هل ةكولمملا ةرجألا وأ هل ةكولمملا ةعفنملا

 زوحي ال كلذو ثراولا

 هنايرجو هعاطقنا نوكيف لاحلا مكحب عطقنا دقرجأتسملا لاقو ءاملا عطقني ملرجؤملا لاقولو

 . هابتشالا دنع يضاملا ىلع ًاليلد حلصي لاحلا نأل « يضاملا ىلع ًاليلد لاحلا يف

 هسفنل ةراجإلا ) :م دقع دق هنأ لاحلاو يآ :ش ( دقع دقو نيدقاعتملا دحأ تام اذإو : لاق ) :م

 ال قاحشسإو روث وبأو ةثالفلا تلاقو . ثيللاو يروشلا لاق هبو « ةراجإلا يأ :ش ( تخسفنا

 عفانملا نأل ء امهالك وأ امهدحأ تام ءاوس اهماقم اهثراو موقيو « اهلاحب ةراجإلاو خسفنت

 . تام مث هتمآ جوز ول امك دقاعلا تومب خسفني الف مزال دقعلاو « مهدنع نايعألاك

 ( داملا ةقحتسم دقاعلا ريفا هل ةكولملا ةرجألا وأ هل ةكولملا ةعفتلا ريصت دقعلا يتب ول هنال ) :م

 قاقحتسالا نوك عم دقاعلا ريغل اهتروريص ىلع ليلدلاو « دقعلاب ةقحتسم اهنوك لاح يأ :ش

 هكرتي ام ىلإ هنأ يف ريمضلا لعجي نأ انه قيقحتلا :ش ( نولاپ لتنال هلو عر قمل

 ( ثراولا ىلإ ) :م توملاب لقتني تيم لا هكرتي يذلا نأل ىنعملاو « ثروملا توم توملاب داريو « تيما

 دقفرجؤملا تام اذإامأ « رجاتسملا تام وأ ‹ رجؤملا توم دنعاذه ىلع مكحلا بتري مث :ش

 تلطبف هتومب تاف دقف هكلم ىلع تثدح يتلا عفانملا نع قحتسملاو ثراولا ىلإ رادلا ةبقر تلقتنا

 . ثراولا كلم ىلع ةعفنملا ثدحت هتوم دعب نأل « هيلع دوقعملا تاوفل ةراجإلا

 ةعفنملا نأل ‹ روصتي ال اذو ثراولا هفلخي نأ ىلع يقبل دقعلا يقب ولف رجأتسملا تام اذإ امأو

 ثراولا هفلخيل هل ةكولمب تسيل ثدحت يتلاو « مودعملا ثروي فيكف تشالت هتايح يف ةدوجوملا

 . دقعلا نالطب نيعت ثرإللا ءافتنا تبث اذإو « دوجولا قبسي ال كلما ذإ اهيف

 لاح دقاعلا ريغل ةكولمملا ةرجألا وأ ةكولمملا ةعفنملا ةروريص يأ :ش ( زوجي ال كلذو ) :م

 ةروريصلا نع ةرابع وهو كلذ نوك رابتعاب ةراجإلا مسا ركذو «زوجي ال دقعلاب ةقحتسم اهنوك

 تامف نيعم ناكم ىلإ ةباد رجأتسا اذإ اجب هركذ ام لكشي الو « ةعفنملا ريصت : هلوق اهيلع لد يتلا

 ناكملا ىلإ اهبكري نأ رجأتسمللو «ةراجإلا خسفنت ال ثيح قيرطلا طسو يف ةبادلا بحاص

 «ةرورضلل كلذ نأل « دقعلا خسفني ملو هسفنل دقع دقو « نيدقاعتملا دحأ تام دقف رجألاب ىمسللا

 عفري ضاق ةمث نوكي الو « ةزافملا طسو يف ىرخأ ةباد دجي ال ثيح هلامو هسفن ىلع فاخي هنإف

 . هنم ةبادلا رجأتسيف هيلإ رمألا

 . ةراجإلا ضقتتت هعاتم اهيلع لمحي ىرخأ ةباد ةمث دجو نإ: خياشملا ضعب لاق ىتح

 خاسفنالا مدع ناكو ‹ ةرورضلا مدعل ةراجإلا ضقت ضاق هيف عضوم يف تام ولاذكو

3: 



 نم هيلإ انرشأ ام مادعنال فقولا يف يلوشملاو يصولاو ليكولا لثم خسفنت مل هريغل اهدقع نإو
 حصي ال : -هللا همحر- يعفاشلا لاقو . ةراجإلا يف رايخلا طرش حصيو لاق . ىنعملا

 « طوسبملا» يف اذك « سايقلا ىلع ءاضقنالا دروي ال نسحتسملاو « يرورضلا ناسحتساللاب

 . (ةريخذلا»و

 . دقاعلا ريغ هنأ عم هتومب خسفني هنإف لكلا تومي ًاضيأ ضقونو

 بألاو ليكولاك هريغل دقعلا ناك ول ىتح « دقعلا هلجأل عقو نم دقاعلاب دارملا نأب : بيجاو

 تومب نوكي خسفنا املك نأب مزتلت ملو خسفنا هسفنل دقاعلا تام ام لك نإ انلق دق انأ وهو نسحأ

 . هلثم يف مزال ريغ سكعلا نأل « دقاعلا

 سانجألا يفو . ةراجإلا خسفنت ال اًقبطم اًدونج نج ول نيدقاعتملا دحأ : « ةصالخلا ١ يفو

 ةراجإ لطبت ال كلذكو « ةراجإلا لطبت ال تامو يصولا وأ ريغصلا هنبا ضرأ بألا رجأ اذإ

 يف يخركلا لاقو .ةرجأتسملاو يبصلا تومب لطبيو « اهرجأتسا يذلا ىبصلا دلاو تومب رئظلا

 رجألا نم اهل ناكو ةراجإلا تضقتنا يبصلا تام وأ ةدملا لبق رثظلا تام نإو : (هرصتخم)

 . توملا لبق ةدملا نم ىضم ام بسحب

 يفو . ةراجإلا لطبت ال ةدملاءاضققنا لبق تام مث فقاولا رجأ ول : « سانجألا» يفو

 هنأل « لطبت ال ناسحتسالا يفو . فاكسإلا ركب وبأ ذخأ هبو لطبي نأ سايقلا : «ةريحذلا»

 ةزافملا قيرط ضعب يف لبإلا بر تام ولو : « سانجألا» يفو . ليكولاك هريخلرجأ

 ‹ يضاقلا ىلإ كلذ عفديف ةكم يتأي نأ ىلإ ىمسملا ىركلا هيلعو هلاح ىلع اهبكري نأرجأتسملل

 . ةراجإلا خسف ءاش نإو « ةفوكلا ىلإ ىركلا هل ملس ءاش نإف

 بكرو راصمألا نم رصم يف يراكملا تام ول : نسحلا نب دمحمل ( طورشلا » باتك يفو

 . يضاقلا نذإب الإ لبإلا كله نإ نمض رجأتسملا

 فقولا يف يلوتملاو يصولاو ليكولا لم خسفنت مل هريغل ) :م ةراجإلا يأ :ش ( اهدقع نإو ) :م

 ول هنأل : هلوق هب دارأو « انركذ ام مادعنال خسنلا ضعب يفو :ش ( ىنعملا نم هيلإ انرشأ ام مادعنال

 . هرخآ ىلإ . . . ةكولمملا ةعفنملا ريصت دقعلا ىقب

 نم ةدملا ءادتبا ربتعيو :ش ( ةراجإلا يف رايخلا طرش حصيو ) :م : يرودقلا ىأ :ش ( لاق ) :م

 :ش (حصي ال : - هللا همحر - يعفاشلا لاقو ) :م - هللا همحر - دمحأ لاق هبو رايخلا طوقس تقو

 هيفف نيعم لمع ىلع ةراجإلا تناك ولو . ناهجو سلجملا رايخ توبث يف هلو « رايخلا طرش

 اذك « طرشلا رايخ ال سلجملا رايخ تبثي هجو يفو نارايخلا اهيف تبثي ال هجو يف : هجوأ ةثالث
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 رجاؤملل ناک ولو ‹ هضعب تاوفل هل رايخلا ناک ول هلامکب هيلع دوقعملا در هنکي ال رجأتسملا نأل

 قحتسي ال ةلماعم دقع هنأ انلو . رايخلا عني كلذ لكو ‹ لامكلا ىلع اًضيأ ميلستلا هنكمي الف

 ضعب تاوفو ةجاحلا عفد امهنيب عماجلاو ‹ عيبلاك هيف رايخلا طارتشا زاجف سلجملا يف هيف ضبقلا

 نأل اذهو عيبلا فالخب « طرشلا رايخب اذكف ‹ بيعلا رايخب درلا عنمي ال ةراجإلا يف هيلع دوقعملا

 ء اهنود هيف طرتشيف ‹ ةراجإلا نود عيبلا يف نكمن لكلا در

 . (ةيلحلا» يف

 يأ :ش ( هضعب تاوفل هل رايخلا ناك ول هلامكب هيلع دوقعملادر هنكمي ال رجأتسملا نأل ) :م

 نأ عم «هيلع دوقعملا لك در نم نكمتي الف « رايخلا ةدم يف تاف هضعب نأل « هيلع دوقعملا ضعب

 . لطب نكمتي مل اذإف « رايخلاب قحتسم لكلا در

 تاوفل :ش ( لامكلا ىلع اًضيأ ميلستلا هنكمي الف رجاؤملل ) :م رايخلا :ش ( ناك ولو ) :م

 م رايخلا طرشب « عاب اذإ عئابلا دي يف عيبملا ضعب فلت ول امك راصف « رايخلا ةدم يف هضعب

 مدعو « رجأتسملل رايخلا ناك اذإ هلامكب هيلع دوقعملا در ناكمإ مدع نم ينعي :ش ( كلذ لكو)

 . هتوبث يأ :ش ( رايخلاب عني ) :م رجؤملل رايخلا ناك اذإ لامكلا ىلع ًاًضيأ ميلستلا ناكمإ

 نإفء حاکنلا نع هب زرتحا :ش ( ةلماعم دقع ) :م ةراجإلا دقع نأ يأ :ش ( هنآ انلو ) :م

 . ةلاقإلاب خسفلا اهقحلي يتلا تاضواعملا ىلإ فرصنت ةلماعملا قلطم

 :ش ( سلجم يف هيف ضبقلا قحتسيال ) :م ةضواعم يأ ةلباقم دقع خسنلا ضعب يفو

 زاجف) :م امهيف رايخلا زجي مل اذهلف « امهيف طرش لدبلا ضبق نإف «ملسلاو فرصلا نع هب زرتحا
 .ةراجإلا دقع يأ :ش ( هيف رايخلا طارتشا

 نيب يأ :ش ( امهنيب عماجلاو ) :م عيبلا يف رايخلا طرش زوجي امك يأ :ش ( عيبلاك ) :م

 ةلماعم دقع ناك امل هنإف :ش ( ةجاحلا عفد ) :م وهو سايقلا هجو ىلإ هب راشأو « عيبلاو ةراجإلا

 . نيغلا هيف عقي الئل يورتلا ىلإ جاتحي

 عرشف « اهيف نبغي هنأل « ةراجإلا كلذكف « ةجاحلا هذهل اًعفد رايخلا هيف عراشلا تبثأو

 .موزلل اعنمو رورغخلل اعفد رايخلا

 (اذكف) :م عامجإلاب :ش ( بيعلا رايخب درلا عنمي ال ةراجإلا يف هيلع دوقعملا ضعب تاوفو ) :م

 يف هيلع دوقعم لا ضعب تارفو هلوقب ىلعتم :ش ( عيبلا فالخب « طرشلا رايخب ) :م درلا عليي ال :ش

 نكمم لكلا در نأل ) :م ةراجإلاو عيبلا نيب قرفلا يآ :ش ( اذهو ) :م ةراجإلا نود درلا عنمي عيبلا

 يأ :ش ( اهنود ) :م عيبلا يف ىأ :ش ( هيف ) :م لكلا در يأ :ش ( طرتشيف ةراجإلا نود عيبلا يف
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 ةراجإلا خسفتو : لاق . ةدملا ضعب يضم دعب رجؤملا ملس اذإ ضبقلا ىلع رجاتسملا ربجي اذهلو

 زوجي ىتح نايعألا ةلزنمب هدنع عفانم نأل . بيعلاب الإ خسفت ال : يعفاشلا لاقو . اندنع راذعألاب

 ةراجإلا يف رذعلا راصف  اهيلع دوقعملا يهو ةضوبقم ريغ عفانملا نأ انلو ‹ عيبلا هبشأف اهيلع دقعلا

 يف يضملا نع دقاعلا زجع وهو امهعمجي ىنعملا ذإ ‹ هب خسفتف عيبلا يف ضبقلا لبق بيعلاك

 . اندنع رذعلا ىنعم وه اذهو « هب قحتسي مل دئاز ررض لمحتب الإ هبجوم

 . ةراجإإلا نود

 م ةقاطلاو عسولا بسحب فيلكتلا نأ امل ةراجإلا دقع نود يأ هنود خسنلا ضعب يفو

 اذإ ضبقلا ىلع رجاتسملا ربجي ) :م ةراجإللا نود عيبلا يف انكم لكلا در نوكلو يأ :ش ( اذهلو)

 اًقالخ اندنعاذهو « نكم ريغ هلامكب ميلستلا نأل :ش ( ةاملا ضعب يضم دعب رجؤملا ملسأ

 . ةدملا يقاب يف خسفلا رجأتسمللو ربجي ال هدنعف « يعفاشلل

 نم عنتي نأ رجأتسملل نكي مل امكاحت مثًارهش ىضم ىتح ةنس اراد رجأتسي نأ هتروص

 خسفي نأ رجأتسملل : يعفاشلا لاقو . كلذ نم هعنيي نأ رجؤملل الو اندنع ةنسلا يقاب يف ضبقلا

 ريخي دقعلا هلوانتيام ضعب تاوفبف « نايعألا مكح يف عفانم ا نأ هلصأ ىلع ءانب يقب اميف دقعلا

 عم ةقفصلا قرفت نكي الف ةقرفتم دوقع مكح يف ةراجإلا دقع اندنعو « ةفصلا داحتال يقب اميف

 . دوقعملا قرفت

 خسفت حيرش دنعو :ش ( اندنع راذعألاب ةراجإلا خسفتو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 دقع ال مزال ريغ دقع امهدنع ةراجإلا نإف - هللا همحر - ىليل يبأ نبا لاق هبو « رذع ريغبو رذعب

 . ةيراعلاك موزللا هب قلعتي الف مودعملا ىلع

 نأل ) :م روث وبأو دمحأو كلام لاق هبو :ش ( بيملاب الإ خسفت ال : يعفاشلا لاقو ) :م

 م نايعألا ىلع زوجي امك عفانملا ىلع يأ :ش ( اهيلع دقعلا زوجي ىتح نايعألا ةلزنمب هدنع عفانملا

 . ةراجإلا اذكف« بيعلابالإ خسفي ال عيبلا نأ امك :ش ( عيبلا هبشأف)

 ضبقلا لبق بيعلاك ةراجإلا يف رذعلا راصف « اهيلع دوقعملا يهو ةضوبقم ريغ عفانملا نأ انلو ) :م

 يأ :ش (امهعمجي) :م خسفلل زوجملا :ش ( ىنعملاذإ ) :م رذحلاب يأ :ش ( هب خسفتف عيبلا يف
 يف يضملا نع دقاعلا زجع ) :م عماجلا ىنعملا يأ :ش ( وهو ) :م اًعيمج عيبلاو ةراجإلا عمجي

 اذهو ) :م دقعلاب يأ :ش ( هب قحتسي مل دئاز ررض لمحتب الإ ) :م دقعلا بج وم يف يأ :ش (هبجوم

 ‹ نيدقاعخملا ىلع ةعفنملا ريفوتل هموزلو ةجاحلل دقعلا اذه زاوج نإف :ش ( اندنع رذعلا ىنعم وه

 . سايقلاب هيف انذخأ ررضلا ىلإ رمألا لآ اذإف



 ماعط هل خبطیل اًحابط رجاتسا وا ‹ عجولا نکسف هب عجول هسرض علقیل اًدادح رجاتسا نمک وهو

 ‹ دقعلاب قحتسي مل دئاز ررض مازلإ هيلع يضملا يف نأل « ةراجإلا خسفت هنم تعلتخاف ةميلولا
 سلفا مث اراد وا اًناکد رجا اذإ اذکو ‹ هلام بهذف هيف رجتیل قوسلا يف اتاكد رجأتسا نم اذكو

 نأل ‹ نويدلا يف اهعابو دقعلا يضاقلا خسف رجأ ام نمشب الإ اهئاضق ىلع ردقي ال نويد هتمزلو

 قدصي ال دق هنأل « سبحلا وهو دقعلاب قحتسي مل دئاز ررض مازلإ دقعلا بجوم ىلع يرحلا يف
 يف يضاقلا ءاضق ىلإ رقتفي هنأ ىلإ ةراشإ دقعلا يضاقلا خسف هلوق مث . رخآ لام مدع ىلع

 هنأ انركذ ام لكو :« ريغصلا عماجلا» يف لاقو . نيدلا رذع يف تادايزلا يف ركذ اذكهو « ضقنلا

 نأ ههجوو . يضاقلا ءاضق ىلإ هيف جاتحي ال هنأ ىلع لدي اذهو « ضقتنت هيف ةراجإلا نإف رذع
 دقاعلا درفتيف ‹ رم ام ىلع عيبملا يف ضبقلا لبق بيعلا ةلزنم اذه

 رجاأتسا نمك) :م لئاسملا هذهب جوجحم - هللا همحر - يعفاشلاو ءرذعلا يأ :ش ( وهو ) :م

 هيلع دادحلا قالطإو رصم لهأ فرع يف نيزملا ىمسي يذلا وهو نسلا عالق هب دارأ :ش (ادادح

 يأ :ش ( هب عجول هسرض علقيل ) :م دادحلا الإ ابلاغ نسلا علقيال مهدنع نإف « دالبلا كلت رابتعاب

 . سرضلاب نئاك عجو لجأل

 (ةميلولا ماعط هل خبطيل اًحابط رجاأتسا وأ ) :م هيف خسفنت ةراجإلا نإف :ش ( عجولا نكسف ) :م
 نإف « ةأرملا تتاموأ عوجرلا نم ةأرملا تعلتخاف يأ :ش ( هنم تعلتخاف ):م سرعلا يأ :ش

 م دقعلا ىلع يأ :ش ( هيلع يضملا يف نأل « ةراجإلا خسفت ) :م عامجإلاب ًضيأ هيف خسفنت ةراجإلا

 .ررضلا كلذل اعفد خسفلا قح هل تبشيف :ش ( دقعلاب قحتسي مل دئاز ررض مازلإ)

 سلفا مٹ اراد و اتاكد رجا اذإ اذکو هلام بهذف هيف رجتيل قوسلا يف اًناكد رجأتسا نم اذكو ) :م

 يرجلا يف نأل ‹ نويدلا يف اهعابو دقعلا يضاقلا خسف رجأ ام نمدبالإ اهئاضق ىلع ردقي ال نويد هتمزلو

 وه دئازلا ررضلا كلذ يأ :ش ( سبحلا وهو دقعلاب قحتسي مل دئاز ررض مازلإ دقعلا بجوم ىلع

 هنأل ):م دئاز ررض سبحلاو نيدلا ءاضقل يضاقلا هسبحي كلذ عم ةراجإلا تيقب اذإ هنأل ٠ سبحل ا

 . رجأتسم راقع هل تناك اذإ امیسال :ش ( رخآ لام مدع ىلع قدصی ال دق

 هنأ ىلإ ةراشإ دقعلا يضاقلا خسف ) :م « هرصتخم ١ يف يرودقلا لوق يأ :ش ( هلوق مث ) :م

 . نيدلا رذع يف تادايزلا يف ) :م دمحم يأ :ش ( ركذ اذكهو ضقنلا يف يضاقلا ءاضق ىلإ رقتفي

 جاتحي ال هنأ ىلع لدي اذهو ‹ ضقتنت هيف ةراجإلا نإف رذع هنأ انركذ ام لكو : «ريغصلا عماجلا» يف لاقو

 .  ريغصلا عماجلا » يف انركذ ام هجو يأ :ش ( ههجوو « يضاقلا ءاضق ىلإ هيف

 دقاعلا درفتيف ) :م هريغو عيبلا يف :ش( رم ام ىلع عيبملا يف ضبقلا لبق بيعلا ةلزنمب اذه نأ ) :م
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 ناك نإ لاقف قفو نم مهنمو . يضاقلا مازلإ نم دبالف هيف دهتجم لصف هنآ لوألا هجوو . خسفلاب

 .رذعلا روهظل ءاضقلا ىلإ جاتحم نيدلاك رهاظ ريغ ناك نإو « ءاضقلا ىلإ جاتحي ال ارهاظ رذعلا

 دقعلا بجوم ىلع ىضم ول هنأل ‹ رذع وهف رفسلا نم هلادب مث اهيلع رفاسيل ةباد رجأتسا نمو

 ةراجتلل وأ ‹ رضحف هيرغ بلطل وأ ‹ هتقو بهذف جحلل بهذي امر هنأل « دئاز ررض همزلي

 هيف نأل :ش ( هيف دهتجم لصف هنآ ) :م يرودقلا هركذ يذلا وهو :ش ( لوألا هجوو « خسفلاب

 ر ا :ش ( ياقا ام دف زم دما كلامو يمفاشلا فالح

 ل جاا ف ا تا ا :ش ( را ا ( e تادایزلار

 وأ ةلكألا نم اهعطقل رجأتسا اذإ ادي تأرب وأ هنتخيل هرجأتسا اذإ دلولا تام وأ« ةميلولا ماعط

 ىلإ جاتحي نيدلاكرهاظ ريغ ناك نإو « ءاضقلا ىلإ جاتحي ال ) :م هعلقل رجأتسا اذإ هنس عجو نكس

 ححصو اذه ناخ يضاقو يبوبحملا ححصو ‹ رذعلا رهظي نأل يأ :ش ( رذعلا روهظل ءاضقلا

 . تادايزلا ىف ركذام ةمئألا سمش

 : يضاقلا خسف يف اوفلتخا مث

 اهضقن ول هنأل « ًادصق ضقني ال اغإو « اًتمض ةراجإلا خسفتف عيبلا ذفنيف رادلا عيبي : ليق

 . رادلا عيبي مث ةراج إلا خسفي : ليقو

 انزلاو ابرلا لكأو رمخلا برشك رشلا رادلا يف رجأتسملا رهظأ ولو : «ةريحخذلا » يفو

 ًارذع ريصي ال كلذو رادلا نم هوجرخي نأ هناريحل الو رجؤملل سيلو ‹« فورعملاب رمؤي ةطاوللاو

 . لعف هج رخي نأ ناطلسلا ىأر نإ رهاوجلا يف ةعبرألا ةمئألل فالح الو « ةراجإلا خسف يف

 يراد لوقيو ‹ فورعملاب رمألاب عنتي ملو هسفن راد يف قسفلا رهظأ ول : بيبح نبا لاقو

 . هراد هيلع عابت ‹ دیرأ ام اهیف يتآ انأ

 ٌءادب رمآلا اذه يف يل ادب :لاقي :ش ( رفسلا نم هل ادب مث اهيلع رفاسيل ةباد رجأتسا نمو ) :م

 .  لمجملا» يف اذك « يأرلا دعب يأرلا هل ادب اذإ تاودب وذ نالفو « هيلع ناك امع ييأر ريغت يأ

 ءءادب وأ ودب دبع تبرض اذإ رمألا يف يل ادبو « رهظ اذإ ادبو ءيشلا يل ادب ديرد نبا لاقو

 بهذي امر هنأل ‹ دئاز ررض همزلي دقعلا بجوم ىلع ىضم ول هنأل «رذع وهف ) :م ةرهمجلا» يفاذك

 رجأتسا ناک وأ يأ :ش ( هميرغ بلطل وأ هتقو بهذف ) :م جحلا ىلإ خسنلا ضعب يفو :ش ( جحلل

 ةباد رجأتسا وأ يأ :ش ( ةراجتلل وأ ) :م هيرغ ىلإ :ش ( رضحف ) :م هيرغ بلطب بهذيل ةباد
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 هذیملت دی ىلع باودلا ثعبیو دعقي نأ هنکي هنأل ‹ رذعب كلذ سيلف يراكملل ادب نإو . رقتفاف

 رذع هنأ يخركلا ركذو . لصألا ةياور ىلع باوجلا كلذكف دعقف رجاؤملا ضرم ولو . هريجأ وأ

 سيلف هعاب مث هدبع رجأ نمو . رايتخالا نود ةرورضلا دنع هنع عفديف ررض نع ىرعي ال هنأل

 دئاز رمأ هنإو حابرتسالا هتوفي انإو ‹ دقعلا بجوم ىلع يضملاب ررضلا همزلي ال هنأل رذعب

 دي ىلع باودلا ثعبيو دعقي نأ هنكمي هنأل ءرذعب كلذ سيلف يراكملل ادب نإو « رقتفاف ) :م اهيلع رجتيل
 كلذكف ) :م يضملا نع :ش ( دعقف ) :م يراكملا هب دارأ :ش ( رجاؤملا ضرمولو ‹ هريجأ وأ هذيملت

 ةياغلا هذه عبتي نم لسري نأ هنكيي هنأل ‹ رذعب سيل كلذك ينعي :ش ( لصألا ةياور ىلع باوجلا

 يهف :ش ( ةرورضلا دنع هنع عفديف ررض نع ىرعيإل هنأل «رذع هنأ يخركلا ركذو ) :م

 هعاب مث هدبع رجأ نمو )م هيأر ريغتب رفسلا نع هل ادب ام وحن :ش ( رايتخالا نود ) :م ضرملاك

 ام ردق الإ همزل امو « هؤاقبإ وهو :ش ( دقعلا بجوم ىلع يضمل اب ررضلا همزلي ال هنال « رذعب سيلف

 .ةدملا ءاهتنا ىلإ رجأتسملا يف فرصتلا نم هسفن ىلع رجحلا وهو دقعلا دنع همزتلا

 يأ :ش ( هنإو ) :م ةدملا يضم لبق هيف فرصتي نآب :ش ( حابرتسالا هتوفيامنإو ) :م

 جئاوح تلطبلو ًادبأ ةراجإ تملس امل هب ةراجإللا انضقن ولذإ :ش ( دئاز رمأ ) :م حابرتسالا

 .؟ عيبلا اذه زوجي له مث «سانلا

 ىلع فوقوم عيبلا نأ ةياورلا نم حيحصلاو : ةمئألا سمش لاق « هيف تاياورلا تفلتحا

 لاق ول يتح ‹ ديهشلا ردصلا لام هيلإو « عيبلا خسفي نأ رجأتسملل سيلو رجاأتسملا قح طوقس
 عيبلا ذفني خسفلا مايأ زاج ولو رجأتسملا قح يف زوجي ال هباوج يف يتفملا بتكي نأ يغبني
 . ةراجإلا خسفنتو

 لاقو . هريغ نود رجأتسملا نم عيبلا حصيو : كلامو لوق يف - هللا همحر - يعفاشلا دنعو

 نإف اهيف هيلع عيبلا ضقنو اهيف ةدملا ءاضقنا لبق اهعاب مث هراد رجأ نمو « يواحطلا رصتخم » يف
 عيبلا كلذ مت ةرجألا نم رادلا تغرف ىتح هضقني مل نإو « كلذ دعب دعي ملو ًضقتنم ناك هضعب

 . دقلا - هللا همحر - فسوي يبأ لوق وهو اهيف

 اهيف عيبلا ضقن ىلإ رجأتسملل ليبس ال : لاق هنأ « ءالمإلا» باحصأ هنع ىورو

 رادلا ضبق يرتشمللو هنم غلابلا ئرب دقف هب اًلاع يرتشملا ناك نإف « اهيف بيعلاك اهيف ةراجإلاو
 بيعلل اهيف عيبلا ضقن ءاش نإ رايخلاب ناك كلذب ملع نكي مل نإو « اهيف ةراجإلا ءاضقنا دعب
 . هاضمأ ءاش نإو « اهب هدجو يذلا



 ىلع يضملاب ررضلا همزلي هنأل « رذع وهف لمعلا كرتو سلفاأف اًمالغ طايخلا رجأتسا اذإو : لاق
 . هسفنل لمعي طايخ ةلأسملا ليوأنو هلام سأر وهو « هدوصقم تاوفل دقعلا بجوم

 ةراجإلا ةدم ءاضقنا لبق اهعاب مثًأراد رجأ نمو : « يواحطلا حرش » يف يباجيبسألا لاقو

 ‹ يرتشملل مزال عيبلا ناك تضقنا ول ةدملا نأ ىتح « يرتشملاو عئابلا نيب اميف زئاج عيبلا نإف

 ملف ةراجإلا ةدم ءاضقنا لبق ميلستلاب عئابلا يرتشملا بلاط اذإ الإ ذخألا نع عني نأ هل سيلو

 رجأتسملا نأ ولو . ةدملا يضم ًازئاج دوعي ال هنإف « امهنيب اميف دقعلا يضاقلا خسفو كلذ هنكي

 نأ ىتح امهنيب عيبلا خسفني ال هنإف خسف ولو . ةدملا نم يقب اميف ةراجإلا تلطبو زاج عيبلا زاجأ

 . ةياورلا رهاظ يف اذه «هذخأي نأ يرتشملل ناك تضقنا اذإ ةدملا

 نأ هل رجأتسملا نأ - هللا همحر - دمحمو ةفينح يبأ نع - هللا همحر - يواحطلا ىورو

 رجأتسملل سيل لاق هنأ فسوي يبآ نع يورو . دوعيال هنإف عيبلا ضقن اذإف « عيبلا ضقني

 اهرجأ مث لجر نم هراد رجآ ولو . نآلا همکح انركذ دقو « بيعلاك اهيف ةراجإلاو عيبلا ضقن

 عيبلا فالخب ‹ لطب هلطبأ نإف لوألا رجأتسملا ةراجإ ىلع اًفوقوم نوكي يناثلا دقع نإف رخآ نم

 . لطبي مل هلطبأ نإ كانه نإف

 زاج اهكلام زاجأ نإفلوألارجأتسملل ةكولمم يهو ةعفنملا ىلع ةراجإلا دقع نأ قرفلاو

 قح لاز نإف هيف اًقحريغلل نأ الإ« رجؤملل ةكولم يهو نيعلا ىلع عقي اغإف عيبلا امأو « ال الإو
 ةرجألاو «ةيناغلا ةراجإلا تحص ةيناثلا ةراجإلا لوألا رجأتسملا زاجأ ولو . عيبلا ذفن ريغلا

 بحاصل نمشلا كانه نأل «عيبلا فالخب «رادلا بحاصل نوكت الو . لوألا رجآتسملل

 اذإف يناثلا ةدم ضمت ملام لوألا رجأتسملا دقع خسفنيال ةراجإلابو ءانركذ ام قرفلاو كلما

 نم لوطأ يناثلا ةدم تناك نإو « ةدحاو امهتدم تناك نإ اعيمج ناتدملا يضقنت ذئنيحف تضم

 . ةدملا متت ىتح رادلا نكسي نأ لرأللف لوألا ةدم

 نكلو نهترملا نيبو هنيب اميف زئاج دقعلاو ةراجإلا ةدم ءاضقنا لبق رجؤملا اهنهر ول كلذكو

 اهعاب مث نهترملا اهضبقو لجر نم هراد نهر ولو « هتدم يضقنت نأ ىلإ سبحي نأ رجأتسملل

 . يرتشملاو عئابلا نيب زئاج دقعلاف رخآ نم نهارلا

 ملسي نهارلا اهكسمأ اذإف « هلام يفوتسي ىتح هسبحي نأ هلو « زوجي ال نهترملا قح يفو
 نوكي نمفلاو يرتشملا ىلإ رادلا ملسيو زاج نهترملا رجأ اذإ انه اه نأ الإ «يرتشملا ىلإ رادلا

 . هلدب اذكو « نيعلا سبح قح هل نأل « رادلا ناكم اًتهر

 ىلع يضملاب ررضلا همزلي هنأل ‹ رذع وهف لمعلا كرتو سلفاف امالغ طايلا رجأتسا اذإو : لاق ) :م

 يرتشي نأب :ش (هسفنل لمعي طايخ ةلاسملا ليوأتو « هلام سأر وهو هدوصقم تاوفل دقعلا بجوم
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 كرت دارأ نإو . هيف سالفإلا ققحتي الف ضارقملاو طيخملاو طيخلا هلام سأرف رجأب طيخي يذلا امأ

 وهو ةيحان يف ةطايخلل مالغلا دعقي نأ هنكمي هنأل « رذعب سيل وهف فرصلا يف لمعي نأو ةطايخلا

 لغتشيو اهكرتي نأ دارأف ةطايخلل اتاكد رجاتسا اذإ ام فالخب اذهو « ةيحان يف فرصلا يف لمعي

 اه امأ ‹ نيلمعلا نيب عمجلا هنكمي ال دحاولا نأل « لصألا يف هركذ ارذع هلعج ثيح رخآ لمعب

 ال هنأل ‹ رذع وهف رفاس مث رصملا يف همدخيل اًمالغ رجاتسا نمو . امهنكمأف ناصخش لماعلا انه

 مل كلذ لكو ‹ ررض رفسلا نم حنملا يفو ‹ قشأ رفسلا ةمدخ نأل « دئاز ررض مازلإ نع ىرعي

 ' ارذع نوکیف دقعلاب قحتسی

 طيخلا هلام سأرف رجأب طيخي يذلا امأ ) :م ةفوكلا لهأ فرع وه امك اهعيبيو اهطيخيو بايثلا

 . بايثلا اهب طاخي يتلا ةلآالل مسا وهو ميملا رسكب :ش ( طيخلملاو

 ‹عطقلا وهو ضرقلا نم بايثلا اهب عطقي يتلا ةلآلل مسا ميلا رسكب :ش ( ضارقملاو ) :م

 هيلإ بايثلا ميلست نع نوعنتميف سانلا دنع هتنايخ رهظت نآب هسالفإ ققحتيو : ليق :ش

 . مهتعتمأ ىلع نونمأي ال سانلا نإ ثيحب ريصيو ةريثك نويد هقحلي وأ

 مالغلا دعقي نأ هنكمي هنأل « رذعب سيل وهف فرصلا يف لمعي نآأو ةطايخلا كرت دارأ نإو ) :م

 نأ دارأف ةطايخلل اناكد رجأتسا اذإ ام فالخب اذهو . ةيحان يف فرصلا يف لمعي وهو ةيحان يف ةطايخلل

 يف هرکذ ارذع ) :م - هللا همحر - دمحم هلعج يأ :ش ( هلعج ثیح رخآ لمعب لغتشیو اهکر تی

 .؛طوسبملا » يف يأ :ش ( لصألا

 ةدارإو ةطايخلا كرت ةلأسم يف يأ :ش ( انه اه امأ « نيلمعلا نيب عمحلا هنكمي ال دحاولا نأل ) :م

 (امهتكماف) :م رجأتسملا مالغلا رخآلاو رجأتسملا امهدحأ :ش ( ناصخش لماعلا ) :م فرصلا لمع

 :ش ( رذع ):م هرفس يأ :ش ( وهف رفاس مث رصملا يف همدخيل اًمالغ رجأتسا نمو ) :م

 رفسلا نم عملا يفو .قشأ رفسلا ةمدخ نأل ‹ دئاز ررض مازلإ نع ىرعي ال هنأل ) :م ةراجإلا هب خسفتف

 : يضاقلل رجؤملا لاق ول : «ةريخذلا » يفو :ش ( ارذع نوكيف دقعلاب قحتسي مل كلذ لكو «ررض

 يضاقلا لوقيف رفسلا ديرأ :رجأتسملا لاقو ‹ ةراجإلا خسف ديري نكلو رفسلا ديري ال هنإ

 جرخي له اًنالف نأ مهلأسي يضاقلاف نالفو نالف عم : لاق نإف ؟ جرخت نم عم رجأتسملل

 . الف الإو ًارفاسم هلعجي رفسلا باث هبایث تناک ناف « . هبایثو هیزب

 . هل لوقلاف رفسلا رجؤملا ركنأ ول: ليقو
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 ذإ ررض ال هنأل ءرفاس مث اراقعرجأ اذإ ام فالخب « رضحل اب ديقتي هنآ رم امل قلطأ اذإ اذكو

 ال رذع وهف رفسلا رجأتسملا دارأول ىتح « هتبيغ دعب هيلع دوقعملا نم ةعفنملا ءافيتسا هنكمي رجأتسملا

 ررض كلذو ىنكسلا نودب رجألا مازلإ وأ رفسلا نم عنملا نم هيف

 . يخركلاو يرودقلا لام هيلإو رفسلا ىلع تمزع كنإ هللاب رجأتسملا فلحي يضاقلا :لیقو

 . ًارذع كلذ نوكي ال رفسلا دبعلا بر دارأ ولو

 ةمدخلل دبعلا اذه ترجأتسا لوقي نأ لبق ةمدخلل دبعلا ةراجإ يآ :ش ( قلطأ اذإ اذكو ) :م
 رمال يأ :ش ( رضحل اب ديقتي هنأ رمال ) :م هب رفاسي نأ هل نوكيال رفسلا يف وأ رضحلا يف لقي ملو

 . كلذ طرتشي نأ الإ « هب رفاسي نأ هل سيل هنأ نم دبعلا ةراجإ لصف يف

 دوقعملا نم ةعفنملا ءافيتسا هنكمي رجأتسملا ذإ ‹ ررض ال هنأل « رفاس مثآراقع رجأ اذإ ام فالخب (:م

 نودب رجألا مازلإ وأ رفسلا نم عنملا نم هيف ال رذع وهف رفسلا رجأتسملا دارأ ول ىتح «هتبيغ دعب هيلع

 . ملعأ هللاو ‹ عوفدم ررضلاو « رجأتسملل :ش ( ررض كلذو ىنكسلا
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 ةروثنم لئاسم
 نامض الف ىرخأ ضرأ يف ءيش قرتحاف دئاصحلا قرحأف اهراعتسا وأ ًضرأ رجأتسا نمو : لاق

 ‹ هسفن راد ىف رئبلا رفاح هبشأف ‹ بيبستلا اذه ىف دعتم ريغ هنأل ‹ هيلع

 ) ةروثنم لئاسم ) :م

 عفرلاب ةرولنم هلوقو . لئاسم هذه يأ « فوذحم أدتبم ربخ هنأ ىلع عوفرم لئاسم :ش

 . رثثلا ىنعم مدقتو « لئاسملا ةفص

 عرزلا وهو ديصح عمج وهو :ش ( دئاصحلا قرحأف اهراعتسا وأ اًضرأ رجأتسا نمو : لاق ) :م

 نم هزج عرزلا دصحو ‹ ضرألا يف دوصحلملا عرزلا لوصأ نم ىقبي ام انه اه ديرأو « دوصحلا

 اذه يف دعتم ريغ هنأل « هيلع نامض الف ىرخأ ضرأ يف ءيش قرتحاف ) :م برضو بلط باب

 قيرطب نامضلاو ‹« رشابمال ببسم هنإف بسلا اذه يف خسنلا ضعب يفو :ش ( بيبستلا

 يف ًارئب رفح نم نإف :ش ( هسفن راد يف رئبلا رفاح هبشأف ) :م بيبستلا يف يدعتلا دمتعي بيبستلا

 . نمضي ال كلهف ناسنإ اهيف عقوف هكلم

 ىلع فقوتي ملف رشابم هنأل « نمضي كلهف الام وأ اًناسنإ باصأف هكلم يف اًمهس ىمر ولو

 نم دب الف ةلعب سيلف بيبستلا امأف « رذعب اهمكح لطبي الف ةلع ةرشابملا نأل « اذهلو « يدعتلا

 هيلإ فلتلا فاضي الف دعتب سيلو حابم انه دئاصحلا قارحإو ‹ ةلعلاب قحليل ناودعلا ةفص

 حيرلا هتكرحف قيرطلا يف ًارمج عضو ول : لصألا تادايز نع « سانجألا » بحاص لقنو

 .اهيلع عضو يتلا هلاح نع ريغت دق هنأ لبق نم نمضي مل اًئيش قرحأف عضوملا كلذ نم هب بهذف

 . ًارجح عضواذإو كلذكو

 ىلإ تارارشلاب حيرلا تبهذف « ضرأ يف اتيب وأ اكوش قرحأ لجر : « تاعقاولا » يفو

 ررش هيلإ لصي ال هجو ىلع راجلا ضرأ نم دعبت راثلا تناك نإ « هضرأ قرحأف هراج ضرأ
 ىلع هضرأ ناك ولو « رابج هنأو رانلا لعفب لصح كلذ نأل «هيلع نامض الف ةداعلا يف رانلا

 ال هجو ىلع نكلو « هضرأ يف رانلا دقوي نأ هل نأل « نمضي هنإف رانلا ررش هيلإ لصي هجو

 . هراج ضرأ ىلإ ىدعتف هسفن ضرأ ىقس اذإ امك اذهو « هراج ضرأ ىلإ هررض ىدعتي
 لتقو هراج راد ىلإ راصو هراد مهسلا زاجف هيلإ يمري اًقده هراد يف ذختا الجر نأ ول كلذكو

 . هتلقاع ىلع لوتقملا ةيدو لاملا ةميق نماضوهف الام دسفأ وأ الجر

 هبرضو ةالعلا ىلع هعضوو هتوناح يف كلذو ةروكلا نم ةديدحلا جرخأ ول دادحلا كلذكو

 قرحأ ولو . هتلقاع ىلع هتيدف هنيع أقف وأ الجر قرحأف ةماعلا قيرط ىلإ اهررش جرخف ةقرطجب

 جرخأف ةالعلا ىلع هعضو ىتح ةقرطملاب هبرضي مل ولو . هلام يف دادحلا ىلع هتميقف ناسنإ بوث
ot 



 رانلا دقوم نأل٬ نمضي ةبرطضم تناك اذإ امأ . تريغت مث ةنداه حايرلا تناك اذإ اذه : ليقو

 لمعلا هيلع حرطي نم هتوناح يف غابصلا وأ طايخلا دعق اذإو : لاق . هضرأ يف رقتست ال اهنأ ملعي

 لمعي هتقاذحل اذهو لبقي هتهاجول اذهف ‹ ةقيقحلا يف هوجولا ةكرش هذه نأل « زئاج وهف فصنلاب

 . لصحي اميف ةلاهجلا هرضت الف ‹ ةحلصملا كلذب مظتنيف

 . رده وهف باصأ ام باصأف هررش حيرلا

 نامض ال ترت وأ اهتزغف لجر ضرأ يف هئام نم لاسف هضرأ ىقس : « لئاسملا» يفو

 قرحأف رانلا بهذف هضرأ يف دئاصح وأ الك قرحأ اذإاذكو . بيبستلا يف دعتم ريغ هنأل ‹ هيلع

 . نمضي ليقف اهنم بهذي هنآ ملعف حير موي ناک نِإو مرج ال نمضي مل هریغل اًئیش
 - يزارتألا لاقو . - هللا همحر - يسخرسلا ةمئألا سمش هلئاق :ش ( اذه ليقو ) م

 عماجلا» يف - هللا همحر - دمحم هلاق يذلا اذه « - هللا مهمحر - خياشملا لاق يأ « - هللا همحر
 تناك اذإ ):م ىرخأ ضرأ نم ءيش قرتحااذإ دئاصحلا قارحإب نامضلا مدع نع « ريغصلا

 . رانلا دقوأ نيح :ش ( ةنداه حايرلا

 يفو « نكس اذإ نده نم ةنكاس يآ نونلاب «ةنداه» : - ىلاعت هللا همحر - يقانغسلا لاق

 : رعاشلا لاق ‹ نكس يأ« زمهلاب اده نم ةئداه ةخسن

 ًادبأ مهرش داهب سيل سانلاو ٠٠ اهيسارف يف يدهتل عابسلا نإ

 : وهو رخآ تيب هلبقو رعاشلا هفذح « ةزمهلاب أدهتل هلصأو . نكستل يأ
 ادحأ ىرت نميف یرنالاننإف ةرواجم تناكانل عابسلا تيل

 م اهدقوأ نيح :ش ( ةبرطضم تناك اذإامآ ) :م تدتشاو تيوق :ش ( تریغت مٹ )م

 ‹ ناريجلا ضرأ ىلإ اهب بهذت اهنكلو :ش ( هضرأ يف رقتست ال اهن ملعي رانلا دقوم نأل « نمضي)

 . مهضرأ يف اهاقلأ هنأك راصف

 نم هتوناح يف غابصلا وأ طايخلا دعق اذإو م: « ريغصلا عماجلا » يف يأ :ش ( لاق ) :م

 نم دعقأف لمعلا يف هل ةقاذح ال هاج اذ ناكدلا بحاص ناك نأب :ش ( فصنلاب لمعلا هيلع حرطي

 ‹ ةقيقحلا يف هوجولا ةكرش هذه نأل ) :م اًتاسحتسا يأ :ش ( زئاج وهف ):م فصنلاب لمعيو ملعي

 . ( لصحي اميف ةلاهجلا هرضت الف ةحلصملا كلذب مظتنيف لمعي هتقاذحل اذهو « لبقي هتهاجول اذهف

 بحاص لام سأر نأل - هللا همحر - يعفاشلا لوق وهو « زوجيال سايقلا يفو :ش

 ناكدلا بحاص ركذام ىلع لمعلل لبقتلا نألو « ةكرشلا لام سأر حلصت ال يهو ةعفنملا ناكدلا

 عضوم ًارجأتسم ناك لماعلا لمعلا لبقت نإو « لوهجم وهو فصنلاب هريجأ لماعلا نوكيف
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 يفو . داتعملا لمحملا هلو زاج ةكم ىلإ نيبكارو ًالمحم هيلع لمحي ًالمج رجاتسا نمو : لاق

 هجو . ةعزانملا ىلإ كلذ يضفي دقو « ةلاهجلل - هللا همحر - يعفاشلا لوق وهو زوجي ال سايقلا

 عفتري ةلاهجلا نم هيف امو عبات لمحملاو ‹ مولعم وهو بكارلا وه دوصقملا نأ ناسحتسالا

 نإو : لاق . رثدلاو ءاطولا ري مل اذإ اذكو . ةعزانملا ىلإ كلذ يضفي الف فراعتملا ىلإ فرصلاب

 ءاضرلا قيقحت ىلإ برقأو ةلاهجلل ىفنأ هنأل ‹ دوجأ وهف لمحملا لامحلا دهاش

 . لوهجم وهو لمعي ام فصنب هناکد نم هسولج

 نم ىلوأ يدنع سايقلا : لاقو « سايقلا هجو ىلإ لام -هللا همحر - يواحطلاو

 ةكرش يه اغنإو « ةراجإب تسيل هذه نآب ناسحتسالا هجو يف حارشلا للع دقو « ناسحتسالا

 هوجولا ةكرش هذه نأب حرص هنإف « فنصملا هركذ ال فلاخم اذهو « لبقتلا ةكرش يهو مئانصلا

 الام ىلع لبقتلا ةكرشل بسنلا لمعي هتقاذحل اذهو « لبقي هتهاجول اذهف هلوق نكلو « ةقيقحلا يف

 . ةكرشلا يف امك لصحي اميف ةلاهجلا هرضت مل ةراجإ ال ةكرش تناك اذإ اذه نإ مث « ىفخي

 وهو ةيناثلا رسكو ىلوألا ميملا حتفب :ش ( ًالمحم هيلع لمحي ًالمج رجأتسا نمو : لاق ) :م
 «ةيناثلا رسكو ىلوألا ميملا حتفب برغملا يفو . صخش دحاو لك يف دقعي ةراحملا نم جوزلا

 :ش ( هلو) :م دقعلا اذه :ش (زاج ةكم ىلإ نيبكارو) :م يجاجحلا ريبكلا جدوهلا سكعلا ىلعو

 . رجأتسملل يأ

 زوجيال ساقلا يفو ) :م سانلا نيب داتعملا لمحملا نيعتي هنأ دارأ :ش ( داتعملا لمحملا ) :م

 دقو ) :م لقشلار ضرعلاو لوطلا يف دمحأو :ش ( ةلاهجلل - هللا همحر - يعفاسشلا لوق وهو

 . زوجي الف :ش ( ةعزانملا ىلإ كلذ يضفي

 يفةبراقتم سانلا ماسجأ نأل :ش ( مولعم وهو بكارلا وه دوصقملا نأ ناسحتسالا هجو ) :م

 عفتري ةلاهجلا نم ):م لمحملا يف يأ :ش ( هيفامو ):م بكارلل :ش ( عبات لمحملاو ) :م بلاغلا

 :ش ( ةعزانملا ىلإ كلذ يضفي الف ):م فراعتملا لمحملا ىلإ يأ :ش ( فراعتملا ىلإ فرصلاب

 رسكب :ش ( ءاطولا ) :م لامجلا يأ :ش ( ري ملاذإ ) :م . ًضيأ زوجي يأ :ش ( اذكو ) :م زوجيف

 ىقليام وهو لاقو . عمج ةلللما ءاثلاو لادلا مضب :ش ( رثدلاو ):م شارفلا وهو دملابو واولا

 ىلإ برقأو ةلاهجلل ىفنأ هنأل  دوجأ وهف لمحملا لامحجلا دهاش نإو : لاق ) :م هريغ وأ ءاسك نم كيلع
 . ًالصأ عازنلا عفتري هايإ لامجلا ةدهاشمب نأل :ش ( ءاضرلا قيقحت

 نالجر هيفألمحمامهدحأ ىلع لمحيل ةكم ىلإ نيريعب رجأتسا : « طيحملا» يفو
 نم اًموتخم اذك هيلع هتلماز رخآلا ىلعو رثدلاو ءاطولا لامجلا ري ملو رثدلاو ءاطولا نم امهلامو

 لبحلا نم حلصيامو هردق نيبي ملو ءا لا نم يفكيامو لخلاو تيزلا نم هحلصيامو قيوسلا
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 ام ضوع دري نأ زاج قيرطلا يف هنم لكأف دازلا نم اًرادقم هيلع لمحيل اًريعب رجأتسا نمو : لاق

 ليكملا نم دازلا ريغ اذكو . هيفوتسي نأ هلف قيرطلا عيمج يف يمس المح هيلع قحتسا هنأل « لكأ

 . قالطإلاب لمعلا نم عنام الف « ءاملا درك ضعبلا دنع داتعم دازلا درو ‹ نوزوملاو

 ‹ ةكم اياده نم ةكم نم لمحي نأ طرش وأ « هنزو نيبي ملو ةرهطملاو ةأضيملاو ةبرق نم قيلاعمل او
 . فراعتم وهام لمحي نأ هلو « فراعتلل اًتاسحتسا زئاج اذهف سانلا لمحل امأ

 نمدبال : - هللا امهمحر - دمحأو يعفاشلا ىلاقو - هللا همحر- كلام نع هلثم يكحو

 مهمحر- يعفاشلا باحصأ فلتخاو . ةلمازلا ريدقتو قيلاعملاو رثدلاو ءاطولاو لمحملا ةفرعم

 . نالوق هيف : ليقو « ادحاو ًالوق فرعي ىتح زوجي ال : ليقف هلثمو ردقلاك قيلاعملا يف - هللا

 ضوع دري نأ زاج قيرطلا يف هنم لكاأف دازلا نم رادقم هيلع لمحيل اريعب رجأتسا نمو : لاق ) م

 : لوق يفو . - هللا همحر - دمحأو لوق يف - هللا همحر - يعفاشلا لاق هبو :ش ( لكأ ام

 اذهو « - هللا همحر - كلام لاق هبو « ال الإو لدبتسي لادبتسالاب ىرج نإ فرعلا ربتعي

 الب لدبتسي ال لادبتسالا مدع طرش ولو « فالخ الف لادبتسالا طرش اذإ امأ « قلطأ اذإ فالخلا

 هيلع قحتسا هنأل) :م فالخ الب لدبتسی داتعم ریغ لکأب وآ لکا ریغب كله وأ قرس ولو فالخ

 اميف دازلا ريغ دري نأ هل اذكو يأ :ش ( دازلا ريغ اذكو « هيفوتسي نأ هلف قیرطلا عيمج يف يمس ًالمح

 لمتحيو « امهنم صقن اذإ :ش ( نوزوملاو ليكملا نم ) :م اتيعم أردق اهيلع لمحيل ةباد رجأتسا اذإ
 . ةعيرشلا جات هلاق «دازلا نم لكأ ام لثم نوزوملا وأ ليكم ا دري نآ هلو ىنعملا نوكي نأ

 دقعلا قلطم لاقي نآ هريدقت ردقم لاؤس نع باوج اذه :ش ( ضعبلا دنع داتعم دازلا درو ) :م

 دازلا درو هلوقب باجأف . اولكأ ام ناكم اًثيش نودري ال نيرفاسملا ةداع يفو « ةداعلا ىلع لومحم

 اذإف ‹ لامعتسالاو برشلا دنع هلدب نودري مهنإف :ش ( ءاملا درك ) :م سانلا ضعب دنع داتعم

 ىلع دقعلا اقلطأ امهنأ وهو :ش ( قالطإلاب لمعلا نم عنام الف ) :م اديقم حلصي الف كرتشم فرعلا

 زاوج بجوف لومحملا نم صقن ام ردق در مدعب اديقي ملو « ةمولعم ةفاسم يف مولعم ردق لمح
 . عناملا مدعو قالطإلاب المع صقن ام ردق در

 انيبي ملو بوكرلا يف ابقاعتي نأ ىلع ةباد ةراجإ يف نانثا كرتشا : « طيحملا» يفو : عرف

 الإ ةبقعلا رثكأ زوجي ال ينزملا لاقو . ةثالثلا تلاق هبو « فرعلل زاج دحاو لك بوكر رادقم

 . ملعأ هللاو « خسرفلاو نامزلاب دحاو لك بوكر رادقم نيبي نأ وهو ةمذلا يف ةنومضم
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 بتاکما باتک

 . اًتاكم راص كلذ دبعلا لبقو هيلع هطرش لام ىلع هتمأ وأ هدبع ىلوملا بتاك اذإو : لاق

 هجو ىلع لامب سيل ام ةلباقمب لاملا هب دافتسي دقع امهنم لك نوك نيباتكلا نيب ةبسانملا :ش

 قاتعلاو قالطلاو حاكنلا جرخي ةلاصألا قيرطب لوبقلاو باجيإلاب ضوعلا ركذ ىلإ هيف جاتحي
 نأل « بسنأ ناك قاتعلا بقع هركذ لبق ةلاصألا ىتيرطب سيل اهيف ضوعلا ركذ نإف « لام ىلع

 ۰ قتعلا ماكحأ نم مكح ءالولاو « ءالولا ةباتكلا يف

 كلم اهيف لب « كلذك تسيل ةباتكلاو ٠ ضوع الب كلملا نع ةبقرلا جارخإ قتعلا نآب درو
 ‹ تايضرعلا نم ىلوأ تايتاذلا ةبسن نأل « ةراجإلل بسنأ وهو هريغل هتعفنمو صخشل ةبقرلا

 . ميدقتلاب بسن ناكف « طئارشلاو كيلمتلا ثيح نم عيبلاب اههبشل ةراجإلا مدقو

 اهيرفش نيب تعمج اذإ ةلغبلا تبتك لاقي ‹ عمجملا وهو باتكلا نم ذوخأم ةباتكلا مث

 مجنلا عمج نم هيف امل ةباتك دقعلا اذه يمسو « فورحلا عمج هنأل « باتكلا تبتك هنمو «ةقلحب

 ىلع ىلومللو ىلوملل دبعلا ىلع باتكلا نم هيف بتكي امل ةباتك يمس : ليقو . مجنلا ىلإ

 .دبعلا

 ؟ مسالا اذهب ىمسي ال ملف ةباتكلا ىنعم اهيف دجوي دوقعلا رئاس : ليق نإف

 مسي ملو « اهيف عئاملا رارقل مسالا اذهب تيمس ةروراقلاك ةيمستلا لطبي ال هنأب : بيجأ

 . مالعألا لطبت الثل هيف مئاملا رقي ناك نإو ةروراق هوحنو زوكلا

 بجوي هجو لك نم هانعم يدؤيام وأ ةباتكلا ظفلب هدبعو ىلوملا نيب دقع وهاعرشو

 هيف جاتحي ال هنأل « لام ىلع قتعلا قيلعت هيلع مزلي الو « لالا يف ةبقرو « لاحلا يف ادي ريرحتلا

 . اذك ىلع كتقتعأ هلوقب لصحي لب « ةباتكلا ظفل ىلإ

 بناج نم هنأل « قتعلا فالخب « خسفيو لاقي دقع ةباتكلا نأ مكحلا يف امهنيب قرفلاو

 . لام ىلع قتعملا وأ دبع ةباتك كلمب بتاكملاو نيي ىلوملا

 لبقو هيلع هطرش لام ىلع هتمأ وأ هدبع ىلوملا بتاك اذإو ):م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ‹ نينثألا نيب كارتشالا يضتقت يتلا ةلعافملا باب نم اذه لمعتسا اإ :ش ( تاكم راص كلذ دبعلا

 رسكب بتاكم ىلوملاف لعفلا لصأ يف اكرتشاف ءادألا دبعلاو قتعلا هسفن ىلع بتك ىلوملا نأل

 . هيف يتلا دويقلا نايب نآلا ىتأيو « اهحتفب بتاكم دبعلاو « ءاتلا
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 سيل اذهو « ( ۳۳ ةيآلا : رونلا ) € ريخ مهيف متملع نإ مهوبتاكف : ىلاعت هلوقلف زاوجلا امأ

 ءاغلإ ةحابإلا ىلع لمحلا يفو « حيحصلا وه بدن رمأ وه امنإو « ءاهقفلا نيب عامجإب باجيإ رمأ
 رضي ال نأ ليق ام ىلع روكذملا ريخلاب دارملاو « هب ةقلعمف ةيبدنلا امأ . هنودب حابم وه ذإ ‹ طرشلا

 . هلعف ول حصي ناك نإو هبتاکی ال نأ لضفألاف مهب رضي ناک نِإف «قتعلا دعب نيملسملاب

 مهوبتاكف # ىلاعت هلوقلف ) :م اهزاوج ىلع ليلدلا ينعي ةباتكلا زاوج يأ :ش ( زاوجلا ام ) :م
 مكنايأ تكلم ام باتكلا نوغتبي نيذلا اوبتاك يأ :ش ( (۴۳ ةيآلا : رونلا) € ريخ مهيف متملع نإ
 بوجولل رمألا ناك ءاوس « برعلا ناسلب فراع ىلع ىفخت ال دقعلا ةيعورشم ىلع اذه ةلالدو
 . هريل وأ

 ضرعت بجاو وأ بودنم رمأ ةباتكلا دقع نأ نايب - هللا همحر - فنصملا دوصقم ناك الو
 رمأ سيل (مهوبتاكف هلوق يأ :ش ( ءاهقفلا نيب عامجإب باجيإ رمأ سيل اذهو ) :م هلوقب كلذل

 ةياورو ءاطعو رانيد نب ورمعو « هعبات نمو يرهاظلا دواد نع ءاهقفلا هلوقب زرتحاو « باجيإ
 بجت اولاق مهنإف - هللا همحر- دمحأ نع ةياورو - هللا همحر - يعفاشلا نع بيرقتلا بحاص
 . بوجولل رمألا نأل « بسك اذو ةنامأ اذ ناكو « دبعلا لئس اذإ ةباتكلا

 ضعب لوق نع هب زرتحا :ش ( حيحصلا وه بدن رمأ وه اغنإو ) :م : هلوقب كلذ فنصملا یفنو

 ىلع لمحلا يفو ) :م هلوقب لوقلا اذه نم روذحملا نم مزلي ام نيب مث ةحابال رمألا نإ انخياشم
 . ١۳( ةيآلا : رونلا ) € ريخ مهيف متملع نإ  ىلاعت هلوق وهو :ش ( طرشلا ءاغلإ ةحابإلا

 يف نأ هريرقت . طرشلا نودب يأ :ش ( هنودب حابم ) :م ةباتكلا دقع يأ :ش ( وهذإ) :م
 . كلذ نع هزنم ىلاعت هللا مالكو « قافتالاب هنودب ةتباث اهنأل « طرشلا ىخلآ ةحابإلا ىلع لمحل ا
 ةقلعمف ةيبدنلا امأ ) :م هلوق ىنعم وهو « هب ةقلعم ةيبدنلا نأل « هل لامعإ بدنلا ىلع لمحل ا يفو

 نإ : ىلاعت هلوق يف ينعي :ش ( روكذملا ريخلاب دارملاو ) :م هلوقب كلذ نيبو < طرشلاب يأ :ش (هب

 . ( ريخ مهیف متملع
 :ش ( هبتاكي ال نأ لضفألاف مهب رضي ناك نإف « قتعلا دعب نيملسملاب رضي ال نأ : ليق ام ىلع ) :م

 ينعي «هلبق اب لصاو :ش ( هلعف ول حصي ناک نإو ) :م بسکلاب لغتشم الو نیمآ ریغ ناک نأب
 يهو انلوق لثجب ةيريخلا ةثالثلا ترسفو « حص ةباتكلا دقع ىلوملا لعف ول مهب رضي ناك نإو
 . رانيد نب ورمع لاق هبو « بسكلاو ةنامألا

 نعو . ةصاخ بسكلا ريخلا :ءاطعو «رمع نباو - امهنع هللا يضر- سابع نبا نعو
 اذإو . حالصلاو ةنامألاو ءافولا وه ليقو « ةصاخ نيدلاو ةنامألا هنأ يرصبلا نسحلاو يروشلا
 دمحأ لاقو . - هللاامهمحر- كلامو يعفاشلا لاق هبو . اندنع هركي ال بسكلاف ةنامألا دقف
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 هلوقل لدبلا لك ءادأب الإ قتعي الو . همازتلا نم دب الف همزلي لام هنألف دبعلا لوبق طارتشا امأو

 لاقو « دبع وهف ريناند ةرشع الإ اهادأف رانيد ةئام ىلع بتوك دبع ايأ » :مالسلاو ةالصلا هيلع

 ‹ ٠ مهرد هيلع يقب ام دبع بتاكملا » : مالسلاو ةالصلا هيلع

 . هركي - هللا همحر- يعفاشلا باحصأ نم ناطقلا نب نيسحلا وبآو قاحسإو

 - ةثالشلا تلاق هبو :ش ( همازلا نم دب الف « همزلي لام هنألف دبعلا لوبق طارتشا امأو ) :م

 هيلع هلوقل ) :م ءاهقفلا روهمج لوقاذهو :ش ( لدبلا لك ءادأب الإ قتعي الو ) :م - هللا مهمحر
 ثيدحلا اذه :ش ( « دبع وهف ريناند ةرشع الإ اهادأف رانيد ةئام ىلع بتوك دبع اي » : مالسلا ةالصلا

 » يف ةجام نباو « عويبلا» يف يذمرتلاو قتعلا يف يئاسنلاو دواد وبأو : ةعبرألا هجرخأ

 ةئام ىلع بتاك دبع ايأ » : لاق لب يبنلا نأ هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع (ماكحألا

 . < ديع وهف ريئاند ةرشع الإ اهادأف رانيد ةئام ىلع بتاك دبع اذإو دبع وهف قاوأ ةرشع الإ اهادأف ةيقوأ

 . دواد يبآ ظفل اذه

 ةرشع الإ اهادأف ةيقوأ ةئام ىلع اًدبع بتاك نم »: لوقي يي هللا لوسر تعمس يذمرتلا ظفلو

 . بيرغ لاقو « « قيقر وهف زجع مث مهارد ةرشع لاق وأ « قاوأ

 . قيقر وهف زجع مث قاوأ ةرشع الإ اهادأف ةيقوأ ةئام ىلع بتوك دبع اأ » ةجام نبا ظفلو
 مكاحلا كلذكو هب بيعش نب ورمع نع« يريرحلا سابع نبا نع هننس يف ينطقرادلا هجرخأو
 . دواد يبأ ظفلب امهالك ءاجرخي ملو دانسإلا حيحص : لاقو كردتسملا يف

 يف دواد وبآ هجرخأ اذه :ش ( مهرد هيلع يقب ام دبع بتاكملا : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو ) :م

 نع هدج نع هيأ نع بيعش نب ورمع نع ميلس نب ناميلس نع شايع نب ليعامسإ نع قاتعلا
 نع هنكل شايع نب ليعامسإ هيفو « " « مهرد هتباتك نم يقب ام دبع بتاكمل ا »: لاق لإ يبنلا
 . ةقث وهو يماش خيش

 دبع نب ةملس يبأ نع يرهزلا نع مقرأ نب ناميلس نع « لماكلا » يف يدع نبا هجرحأو

 مهرد هيلع يقب ام دبع بتاكملا » : لوقي اَب هللا لوسر تعمس :تلاق اهنآ ةملس مأ نع نمحرلا

 . فيعض مقرأ نب ناميلسو « « ةيقوأ وأ

 نع هيبآ نع بيعش نب ورمع نع (۲۵۱۹) ةجام نباو ¢ (۱۲۸۳) يذمرتلاو ¢ )۳۹۲٣( دواد وبآ هاور : نسح (۱)

 . هدلج

 نع هيبآ نع بيعش نب ورمع نع ميلس نب ناميلس نع شايع نب لیعامسإ قیرط نم (۳۹۲۹) دواد وبآ هاور (۲)

 . ًاعوفرم ...هلج

 . كورتم وهو مقرآ نب ناميلس هيفو < ۲٥۲( /۳) لماکلا يف يدع نبا هجرخآو . نسح هدانسإو :تلق
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 . هنع هللا يضر - ديز لوق هانرتخا امو . - مهنع هللا يضر- ةباحصلا فالتخا هيفو

 .نم هيف ءالبلا لعلو : يدع نبا لاقو . كورتم هنأ نيعم نباو ىئاسنلاو دواد يبأو دمحأ نعو

 . ناميلس نم رشأ هنإف « ناميلس نع هاور يذلاوهو كيرش نب بيسلا

 ام دبع بتاكم ا» : اًقوقوم رمع نبا نع عفان نع ؛ًاطوملا» يف - هللا همحر - كلام ىورو

 نب ديزو يلعو رمع نباو رمع ىلع اًفوقوم ةبيش يبأ نبا هجرخأو < ۲'٩ هتباتک نم ءيش هيلع يقب
 -هللا همحر - يزارتألا نم بجعلاو .الصأ اعوفرم هوري مل - مهنع هللا يضر- ةشئاعو تباث

 . تباث نب دیز مالک نم « مهرد هيلع يقب ام دبع بتاكملا» : ةَ لاق هلوقو : هلوقب

 لاقو «راثآلا حرش » يف - هللا همحر - يواحطلا رفعج وبأ خيشلا ىور نكلو لوقن مث

 نب ورمع نع ميلس نب ناميلس نع شايع نب ليعامسإ انثدح لاق نامثع نب باطخل ا انثدح
 « مهرد هتباتک نم هيلع يقب ام دبع بتاكملا » : لاق لب هللا لوسر نأ هدج نع هيبأ نع بيعش

 . يواحطلا هاور :لاقو كردتسا مث « ةي يبنلا ىلإ ًاعوفرم اذه نوكي نأ ًالوأ ىفنف

 فالتخا بتاكملا قتع تقو يفو يأ :ش ( - مهنع هللا يضر- ةباحصلا فالتخا هيفو ) :م

 ةفيحصلا ذخأ امك قتعي - امهنع هللا يضر- سابع نبا دنعف « - مهنع هللا يضر- ةباحصلا

 . ةباتكلا لدب نم هيلع اب ىلوملا مرغ وهو « دقعلا سفنب قتعي ينعي هالوم نم

 -سابع نبا نآ ريثک يبأ نب ىيحي نع رامع نب ةمركع نع « هفنصم » يف قازرلا دبع ىور

 دوعسم نبا دنعو . ميرغ وهف قسوأ ةسمح وأ قاوأ سمخ هيلع يقب اذإ : لاق - هنع هللا يضر

 : لاق دوعسم نبا نع ميهاربإ نع ةريخملا نع اًضيأ قازرلا دبع ىورو « هسفن ةميق ىدأ اذإ قتعي
 هراتخا يذلا وهو ‹ مهرد هيلع يقب ولو قتعي ال تباث نب دیز دنعو « مرغ وهف هنمث ردق ید اذإ

 - تباث نب ديز يأ :ش ( -هنع هللا يضر- ديز لوق هانرتخا امو ) :م :هلوقب هيلإ راشأ « انباحصأ

 ةثالشلا لاق هبو « اًقنآ اهانركذ يتلا ثيداحألاب ديؤم هنأل هراتحا اإ« «- هنع هللا يضر

 . اًضيأ

 حين نبا نع ةنييع نبا انربخأ «هدنسم »يف - هللا همحر - يعفاشلا هجرخأ ديز ثيدحو

 « مهرد هيلع يقب ام دبع وه : بتاكملا يف لاق - هنع هللا يضر- تباث نب ديزنأ دهاجم نع .

 قيرط نمو ءاوس هب حيجن نبا نع يروشلا نايفس انربخآ «هفنصم» يف قازرلا دبع هاورو
 انربخأ « هفنصم» يف ةبيش يبأ نبا هاورو « « هننس» يف يقهيبلا هاور - هللا همحر -يعفاشلا

 دبع وه : تباث نب دز لاقو : لاقف اًقيلعت «هحیحص» يف يراخبلا هركذو هب نایفس نع عیبر

 . (٦٠ص) بتاكملا باب يف أطوملا يف كلام هاور (1)
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 « رح تناف اهتيدآ اذإ لوما لقي مل نإو « هئاداب قتعیو

 . مهرد هيلع يقب ام

 قازرلا دبع نع ةيرهاظلا تلاق هبو « ىدأ ام ردقب قتعي - هنع هللا يضر - يلع دنعو

 : لاق - هنع هللا يضر- اًيلع نأ يبعشلا نع نمحرلا دبع نب قراط نع يروثلا نايفس انربخأ

 ةشئاعو رمع نباو نامشعو رمع نع يور ديز هيلإ بهذ ام لثجبو « قتعي لاق زجعي بتاكملا يف
 يبأ نبا نع رمحألا دلاخ انثدح « هفنصم» يف ةبيش يبأ نبا ىور ‹ مهنع هللا يضر- ةملس مأو

 هيلع يقب ام دبع بتاكملا » : لاق - هنع هللا يضر- رمع نع ينهجلا رمعم نع ةداتق نع ةبورع

 . (مهرد

 - نامثع نع ميهاربإ نب دامح نع روصنم نب دابع نع نوراه نب ديزي نع اًضيأ جرخآو

 حيرج نبا نع قازرلا دبع جرخأو . مهرد هيلع يقبام دبع بتاكملا: لاق - هنع هللا يضر

 - مهنع هللا يضر- ةشئاعو رمع نباو تباث نب ديز نأ قراحملا يبأ نب ميركلا دبع ينربخأ

 يربقملا ديعس نع رشعم نبا نع اًضيأ جرخأو . مهرد هيلع يقب ام دبع بتاكملا :نولوقي اوناك
 . «مهرد هيلع يقب ام دبع بتاكملا :٠ تلاق لب يبنلا جوز ةملس مأ نع

 اذإ ىلوملا لقي مل نإو ) :م ةباتكلا لدب عيمج هئادأب بتاكملا قتعي يأ :ش ( هئاداب قتعیو ) :م

 «لاملا ىلإ عجريو « اهوحن وأ الغم فلألا ىلإ عجري اهتيدأ يف ريمضلا :ش ( رح تنأف اهتيدأ

 - دمحأو كلام لاق هبو « لدبلا ىلع قلطت دق ةبتاكملا نإف « ةبتاكملا رابتعاب ثينأتلا نكلو

 . - هللا امهمحر

 . رح تنأف هتيدأ نإ اذك ىلع كتبتاك لقي ملام قتعيال : - هللا همحر - يعفاشلا لاقو

 اذك ىلع كتبتاك يف هيلع هاون نكلو ءادألاب قتعلا قيلعتب حرصي مل ولو : زيجولا حرش» يفو

 . ةباتكلا حصت ملو قتعلا لصحي مل هاون الو قيلعتلاب حرصي مل نإو « ةباتكلا تحص

 الإو اذك ىلع كتبتاك ظفل درجمب هتباتك تحص اًهيقف لجرلا ناك نإ ةباحصلا ضعب نعو
 مض دنعف « اعرش ةباتكلا ريسفت ىلإ عجار فالتخال الصأو « هتيب وأ ةيرحلا قيلعت نم دب الف
 . قتعي ال اذك رهش لك يف يلإ اهيدؤت نأ ىلع املأ كيلع تبرض : لاقو حرص ولف مجن ىلإ محن

 وه اندنعو . انهاذكف « قتعيال رح تنأف يلإ تيدأ نإ : لقي ملو كتبتاك : لاق اذإ اذكو

 « طوسبم » يف امك ءادألاب قتعلا قيلعت ىلإ جاتحي الف ءادألا دنع ةبقرلا ةيرح يلإ ديلا ةيرح مض
 . مالسإلا خيش

 اا



 عيبلا يف امك هب حيرصتلا ريغ نم تبثي دقعلا بجوم نأل

 وأ تيدأ نإ :هلوق وهو « طرشلاب يأ :ش ( هب حيرصتلا ريغ نم تبثي دقعلا بجوم نأل ) :م

 لاقاذإ هنأ لصاحلاو :« يفاكلا » حرش يفو . نآلا فالخلا الصأ انققح دقو « تيدأ اذإ

 ‹ ةباتك نوكي هنإف « رح تنأف اذك رهش لك يلإ يدؤت نأ ىلع مهرد فلأ ىلع كتبتاك : هدبعل

 لبق اذإ زوجي امنإ نكلو ةمولعم موجنب مجنب لجؤم لام ىلع قاتعإلا الإ سيل ةباتكلا ىنعم نأل
 . لوبقلاو باجيإلا نم دب الف ةضواعم دقع هنأل « ةباتكلا

 ةباتك نوكي هنإف دبعلا لبقو موجنلا ىمسو همجنو مهرد فل ىلع كتبتاك لاق ول كلذكو

 ةضواعم دقع هنأل « رح تنأف املأ يلإ تيدأ نإ كنآ ىلع لقي ملو ءادألاب قتعملا قلعي مل نإو

 . ءادألا طرشب قيلعتلا نم دب ال يعفاشلا لوق ىلعو . طرشلا مكحب ال ةضواعملا مكحب قتعيف

 دجو دقف ءادألاب قلعم قتعملا نأل « قتعي هادأف رح تنأف املأ يلإ تيدآ نإ: هدبعل لاق ولو

 دبعلا نإ ىتح « هجو نم ةباتكلا ىنعم ةمث ناك نإو ةياتك اذه نوكي الو : ىخركلا لاق . هطرش

 . هلوبق ىلع ربجي هنإف لدبلاب ءاج اذإ

 ‹ اندنع اًتاسحتسا ىلوملا لبقي مل نإو ةباتكلا يف امك ةيلختلاب هل اًصضباق ىلوملا ريصي يأ

 كرتف ءادألا لبق انه دبعلا تام اذإ هنإف ةلأسم ىف ةباتكلاو قيلعتلا نيب ةقرفتلا نايبف « رفزل اًقالخ

 دبعلا دي يفو ىلوملا تام ول اذكو . ةباتكلا فالخب « قتعيف هنع يدؤي الو ىلوملل هلك لام اف ألام
 تدأ مث تدلوف ةمأ هذه تناك ولو . ةباتكلا فالخب « هباستكا عم هنع ثروي قیقر دبعلاف بسك

 . اهدلو قتعي تقتعف

 ‹ قتعيال هنإف ةئامعست ىدأف هنع ىلوملا هطحف ةئام ينع طح ىلومللدبعلا : لاق ولو

 ةباتكلا لدب نع بتاكلاأربأ ولو . قتعي مل دبعلا فلألا نع ىلوملا أربأ ولو . ةباتكلا فالخب

 دمحم لاقو . فسوي يبأ دنع لوبقلا ىلع ربجي هيلإ ىدأو هارتشا مث دبعلا اذه عاب ولو . قتعي

 . بيع وأ رايخب هيلإ در ول كلذكو « قتع اهلبق نإف « اهلوبق ىلع ربجي ال : « تادايزلا » يف

 : هدہعل لاق اذإ هنإف « ءادألاب قتعلا قيلعت فالخو ةباتكلا فالح رهف لام ىلع قاتعإلا امو

 اذإ اذكو . هتمذ يف اًبجاو لدبلا نوكيو هتعاس نم قتعي هنإف دبعلا لبقف مهرد فلأ ىلع رح تنأ

 . هتمذ يف اًبجاو لدبلا نوكيو هتعاس نم قتعي هنإف كلذ لبقو كتبقر ةميق ىلع رح تنأ لاق

 . هريغو « ةفحتلا » يف اذك ىتتعي هنإف كلذ ليقو « كتبقر ةميق ىلع رح تنأ لاق اذإ اذكو

 نمشلا ينتكلم نإ يرتشملل عئابلا لوق ىلإ ةمث جاتحي امك ينعي :ش ( عيبلا يف امك ) :م

 ال اذه « اذكب هب حيرصتلا نع ينعي « عيبلا ظفل ىضتقم يف ىنعم ال اذه لوخد نإ عيبملا تكلم

 . رح تنأف اذك تيدأ نإ هلوقب حيرصتلا ىلإ جاتحي
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 عيبلاب ارابتعا لدبلا نم ءيش طح بجي الو

 هبو بودنم وه لب ء دبعلا نع ةباتكلا لدب نم يأ :ش ( لدبلا نم ءيش طح بجي الو ) :م

 ءادأ دعب يناثلاو « قتعلا دعب امهدحأ : ناهجو هبوجو تقو يفو : رهاظلا باحصأ لاقو

 طوطحملا ردق يف ةباحصلا لاوقأ فالتحال لاملا مسا هيلع عقي اب يعفاشلا هردقو « لدبلا رشكأ

 لوق وهو لدبلا عبر هيلع قحتسي : يعفاشلا لاقو . « ةيانعلا » بحاص لاق اذكو « رفنتي لقألاو

 . - هنع هللا يضر- نامثع

 همحر - يعفاشلا دنسأو دمحأ لوق وه لدبلا عبر طحو هانركذ ام يعفاشلا صن : تلق
 رممألا قلطمو « ۳١( ةيآلا : رونلا)  مكانآ يذلا هللا لام نم مهونآو # ىلاعت هلوقب - هللا

 . بوجولل

 بجي الف ةضواعم دقع ةباتكلا دقع نأ دارأ :ش ( عييبلاب ؟رابتعا ) :م هلوقب هيلإ راشأ ام انلو

 ‹ ةباتكلاب رمألا ىلع فوطعم هنأل « بدنلل ةيآلا يف رمألاو « عيبلا يف بجي ال امك « هيف طحلا

 هذه «تادايزلا»و (طوسبملا» يفاذك « هيلع فوطعملا مكح يف فوطعملا نوكي نأ لصألا نأل

 : ةرقبلا ) ( ةاكزلا اونآو ةالصلا اوميقأو :  ىلاعت هلوق يف امك ةكراشملا بجوي الف ةمات ةلمج

 . ( ٤۳ ةيآلا

 ءاهيلإ ريمضلا عوجرب ىلوألاب ةطبترم ةيناثلا نأل « ةلمحجلا كلت لثم سيل اذه نأب : بيجأو

 ةيآلا ةلالد نأ قيقحتلاو ‹ لمأت عون هيفو « فطعلاب لالدتسالا حصف اهسفنب ةدبتسم نكت ملف

 تاقدصلاك برقلا لاومأ ىلع قلطي وهو هللا لام نم لاق هنأل « ادج ةقيقح هاعداام ىلع

 هب رومآملاو ةباتكلا ءادأ ىلع هب اونيعتسيل انتاقدص ىف نيبتاكملا ىطعن نأ انرمأ هللا نأكف «ةاكزلاو

 فصولا ال انيديأ يف وه هللا اناتآ يذلا لالاو « ءاطعإ ىمسي ال طحلاو ءاطعإلا وهو ءاتيإلا
 . ليلد الب لمع ةباتكلا لدب نم ءيش طح ىلع هلمحف « نيبتاكملا ةمذ يف تباثلا

 . ىهتنا مكحم اهو بوجولا ىلع 4 مهونآو  هلوقو ٠ بدنلا ىلع (مهوبتاكفل

 انلوق ةحص ىلع ةلالدلا ًضيأ ةريرب ثيدح يفو : « بيذهتلا » يف يربطلا ريرج نبا لاقو

 تبجو نيذلا لاومألا لهأ نم ينعي « ۳١( ةيآلا : رونلا) ( هللا لام نم مهوتآو # یلاعت هلوق يف

 ىلاعت هلوقب اهيف مهل ضرف ام اهنم نيبتاكملا ءاطعإب ىلاعت هللا مهرمأف تاقدصلا مهلاومأ يف

 عماهل ةرورض الو « - اهنع هللا يضر- ةشئاع لأست ةريرب نكت مل كلذ الولو ( باقرلا يفول

 بوجو نم هيلع تناك ام ىلإ عوجرلاو ءادألا ىلإ ال اليبس دجت مل اذإ ةباتكلا نع اهزجع ناكمإ
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 الاح زوجيال : يعفاشلا لاقو . مجسمو ًالجؤم زوجيو الاح لالا طرتشي نأ زوجيو : لاق

 ‹ نيمجن نم دب الو

 ناك نمل لاومألا لهآ لاومآ يف ضرف ام ىلاعت هللا ءاش نإ تملع ال اهنكلو « اهيلاوم ىلع اهتقفن

 ( باقرلا يفو هلوقبو ( مکانآ يذلا هللا لام نم مهوتآو » یلاعت هلوقب اًقح اهلاح لثمب

 .لاومألا لهأ « مهونآو # ىلاعت هلوقب دارملا نأ ىلع ةنيب ةلالد كلذ يفو « كلذ بلطل تضرعت

 نود ةصاخ نيبتاكملا لاومأ هب ينعي € مهونآو # ىلاعت هلوق نأ معز نم أطح ىلع ةلالدلاو

 اوعنم لاقل اولاق امك ناك الولو مهتباتك نم مهنع اوعضي نأ اورمأ مهنإو « مهريغ سانلا رئاس

 ‹ مكاتآ يذلا هللا لام نم لاقل مهتباتك هللا لام نم مهئاطعإب رمآ ناک ولو « مهتباتک نم مهنع

 ضرف ام مهنايتإب لاومألا يوذل باطح هنأ امولعم ناك مهلاومأ ىلع اروصحم كلذ نكي مل اذإف

 . ىهتنا ‹ مهلاومأ يف مهل هللا

 همحر - يعفاشلا لعف امك بدنلا ىلع لومحم رمألاف يلاوملا كلذب دارملا نأ انملس نئلو

 ء ةباتكلاو عيبلا ىلع داهشإلاب رمألا يف هريغو وه لثم امكو « مهوبتاكف # ىلاعت هلوق يف - هللا
 بحأ نإ - اهنع هللا يضر- ةشئاع تلاقو « ىندأو عست ىلع يلهآ تبتاك :ةريرب تلاق دقو

 اوطحي نأ مهيلع نإ كلذ نم لقأ اهيلع : لي لاقل اًبجاو طحلا ناك ولف « مهل اهدعأ نأ كلهآ

 . اهنع ضعبلا طوقسب - اهنع هللا يضر - ةشئاع ربخألو اهنع
 كنع يضقا» : يب لاقف « اهتباتك يف نيعتست يب يبنلا تءاج ةريرب نآ حيحصلا يفو

 ىلع ناملس ةَ ناعأو « هنم اهل هطيطح نوري الواهيلع عيمجلا بوجو ىلع لدف « كتباتك

 نم ةعامج نع بابلا اذه يف يقهيبلا هركذ ام لكو « اهنم ءيش طحب هالوم ذخأي ملو هتباتك
 نوري اوناك مهنأ هنم ءيش يف سيلف ةباتكلا نم ايش اوعضو مهنأ - مهنع هللا يضر- ةباحصلا

 . لضفلاو بدنلا ليبس ىلع كلذ اولعف مهنأ ىلع لمحف مهيلع اًبجاو كلذ

 دارأ :ش ( لاح لاملا طرتشي نأ زوجيو ) :م : - هللا همحر - يرودقلا يآ :ش ( لاق ) :م

 م نيتنس وأ ةنس وأ نيرهش وآ رهش ىلإ هلعجي نأب :ش (الجؤم زوجيو ) :م ةباتكلا لدب لامل اب

 هنمو « تقولا هب يمس مث « عطاسلا وهو مجنلا نم هقاقتشاو « اتقؤم اًطسقم يأ :ش ( اًمجنمو)

 ءاًموجن تيدآ اذإ لالا تمجن : اولاقف هنم مث « ةفيظولا نم هيف يدؤي ام يمس مث « مجنملا يمس

 « «هاواتف» يف يجلاولولا حرص هبو « مهرد فلأ ىلع كتبتاك لوقي نأ لشم ةلاحلا ةباتكلاو

 اذك «مجنلا نم رهش لك يدؤي ةنس ىلإ مهرد فلأ ىلع كتبتاك لوقي نأ لثم ةلجؤملا ةباتكلاو

 . زئاج كلذ لكو

 لاق هبو :ش ( نيمجن نم دب الو ) :م لجؤم ريغ :ش ( ًالاح زوجي ال : يعفاشلا لاقو ) :م
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 هنأل ‹ هلصأ ىلع ملسلا فالخب « قرلل هلبق ةيلهألا مدعل ليلق نامز يف ميلستلا نع زجاع هنأل

 رهاظ انلو هب تبثتف ‹ اهيلع دقعلا ىلع مادقإلا لد دقو « اتباث ةردقلا لامتحا ناكف ‹ كلملل لهأ

 يف عيبلا يف نمشلا هبشأف هب دوقعم لدبلاو ةضواعم دقع هنألو . ميجنتلا طرش ريغ نم انولت ام

 ‹ هيلع ةردقلا طارتشا مدع

 ىلع ردقي ال بتاكملا نأل يأ :ش ( ليلق نامز يف ميلستلا نع زجاع هنأل ) :م ةياورلا رهاظ يف دمحأ

 لجأل ةباتكلا دقع لبق كلم ا ةيلهأ مدعل يأ :ش ( قرلل هلبق ةيلهألا مدعل ) :م لاحلا يف لدبلا ءادأ

 ىلع بسكلا ىلع ةداع ةردقلا تبثت ال ريسي نامز ىفو ءىش ىلع ردقي ال اکلوم ناك هنأل « قرلا

 ا . ریثک لام

 -هللا همحر - يعفاشلا لصأ ىلع ملسلا فالخب يآ :ش ( هلصأ ىلع ملسلا فالخب ) :م

 اذه لاقيال دقعلا لبق كلملل لهأ هيلإ ملسملا نأل يأ :ش ( كلملل لها هنأل ) :م هزوج ثيح

 هيلإ ملسملا امهدحأ نيدقاعتملاب الإ موقت ال هنأل « هيلع لدي ملسلا لوقن ال انأل « ركذلا لبق رامضإ

 همزتلا ام ىلع ةردقلا وه رهاظلاو نيرحلا نيب ىرج دقع وهو :ش ( اتباث ةردقلا لامتحا ناكف ) :م

 يأ اهيلع ملسلا دقع ىلع هيلإ ملسملا مادقإ يأ :ش ( هب تبثتف اهيلع دقعلا ىلع مادقإلا لد دقو ) :م

 . ةردقلا يأ تبثتف ةردقلا ىلع

 هتناعإي نورومآم نيملسملا نأل ‹ تبثأ بتاكملا قح يف ةردقلا لامتحا: لوقي نأ لئاقلو

 ‹تاقدصلاو روشعلاو تارافكلاو ةاكزلاب ةناعتساو ‹ باهيتساو ضرقو ةنادتسا ةعستم قرطلاو

 . تبثتف اهيلع دقعلا ىلع مادقإلا لد دقو

 :ش (ميجنتلا طرش ريغ نم) :م € مهوبتاكف  ىلاعت هلوقوهو :ش ( انولت ام رهاظ انلو) :م

 وبأ لاق «رهاوجلا» يفو - هللا همحر - كلام لاق انلوقبو يأرلاب صنلا ىلع زاوج الف ليجأتلاو

 انؤاملعو :لاق مث« هيف طرش ليجأتلاو ميجنتلا نأ - هللا همحر - كلام لوق رهاظ : ةركب

 . سايقلا وهو ةعاطق اهنومسيو ةزئاج ةلاحلا ةباتكلا نإ نولوقي راظنلا

 ٠ دقعلاب يأ :ش ( هب دوقعم لدبلاو ةضواعم دقع ) :م ةباتكلا دقع نألو يأ :ش ( هنألو ) :م «

 سیل ام عیب نع یھن ی هنأل « هنم دب الو هيلع دوقعملا دمتعي ةضواعملا دقع نأ مالكلا اذه ريرحت

 لدبو نمثلا كلي ال نم عابتا زاوج ىلع عامجإلل كلذك سيل هب دوقعملادوجوو ناسنإإلا دنع

 ىلع يأ :ش ( هيلع ةردقلا طارتشا مدع يف عيبلا يف نمللا هبشأف ) :م ةلاحم ال هب دوقعم ةباتكلا

 نمللا .

 نم عيبو ضبقلا ىلع هب لالدتسالا زوجي ال اذهو « هجو نم نمث ةباتكلا لدب نأ لصاحلاو

 ‹ زجعلا دنع خسفلا كلذل امهظح نيهبشلا ىلع انرفوف دقعلا خسفي ءادألا نع زجع ادهو « هجو
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 ىنبم نألو . هيلع ةردقلا نم دب الف هيلع دوقعم هيف ملسملا نأل « انلصأ ىلع ملسلا فالخب
 لاحلا يفو ةقياضملا ىلع هانبم نأل « ملسلا فالخب « ارهاظ ىلوملا هلهميف ةلهاسملا ىلع ةباتكلا

 ارشلاو عا لقص ناك اذإ ! ريغصلا دبعلا ةباتك زوجتو : لاق . قرلا ىلإ دري ءادألا نم عنتما امك

 ر - يعفاشلاو هقح يف عفان فرصتلاو لوبقلا لهأ نم لقاعلا ذإ ‹ لوبقلاو باجيإلا ققحتل

 ال ناك اذإ ام فالخب الهو ةراجلا يف ييلا نإ | ةلأسم ىلع ءانب وهو « هيف انفلاخي - هللا

 قتعي ال هریغ هنع یدآ ول یتح « دقعلا دقعنی الف هنم ققحتي ي ال لوبقلا نأل٬ ءارشلاو عيبلا لقعي

 . دقعلا دنع هيلع ةردقلا طارتشا مدعلو

 انركذ امل :ش ( هيلع ةردقلا نم دبالف هيلع دوقعم هيف ملسملا نأل « انلصأ ىلع ملسلا فالخب ) :م

 امو دبعلاذإ « مرك دقع هنأل :ش ( ةلهاسملا ىلع ةباتكلا ىنبم نألو ) :م هنم دب الو دمتعي دقعلا نأ

 ىلع) :م ملسلا ىنبم يأ :ش ( هانبم نأل « ملسلا فالخب ءگرهاظ ىلوملا هلهميف ) :م هالو هكليي

 نم عنتما امك لاحلا يفو ) :م هوحن ةبلاطملا هجوت دنع رخؤي ال هنآ رهاظلاف ةسكامملاو :ش ( ةقياضملا

 وأ يضارتلاب :ش ( قرلا يف درب ) :م بتاكملا عنتما امك لاحلا ةباتكلا دقع يف يأ :ش ( ءادألا

 . ملسلا فالخب « يضاقلا ءاضقب

 ققحتل ءارشلاو عيبلا لقعي ناك اذإ ريغصلا دبعلا ةباتك زوجتو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ملعي لقعي هلوق نم دارأ :ش ( هقح يف عفان فرصتلاو لوبقلا لهأ نم لقاعلا ذإ ‹ لوبقلا و باجيإلا

 مث ىولحلا ذخأو اًسولف ىطعأ اذإ يبصلا نأ كلذ ةفرعمو « ءارشلاو عيبلا بلاس باجيإ رسلا نأ

 . لقاع ريغ هنوك ةمالع وهف يسولف ينطعأ لوقيو يكبي ذخأ

 يفو ةعيرشلا جات لاق . فلسلا نع لقن اذك « لقاع وهف هسولف درتسي ملو ىولحلا ذخأ نإو

 ىلع فقوتيو زوجي هنإف ناسنإ هنع لبق اذإ الإ زوجي ال لقعي ال ناك اذإو :( يواحطلا حرش

 - هللا همحر - رفز لوق وهو هدادرتسا هل نوکي نأ سايقلاو . قتع لباقلا اذه ىدأ نإف « هكاردإ

 . كلذ هل سيل «ناسحتسالا» يفو

 خسنلا ضعب يفو . روكذملا مكحلا يف يأ :ش ( هيف انفلاخي -هللا همحر- يعفاشلاو ) :م

 ش ( ةراجتلا يف يبصلا نذإ ةلاسم ىلع ءانب ) :م هنم فالخلا اذه يأ :ش ( وهو ) :م كلذ يف انفلاخي

 دقعلا لقعاذإ فرصتلا لهأ نم هنأل« زوجياندنعو . هل لوألا حصي الف هدنع زوجيال هنإف

 هانركذ يذلا اذه يأ :ش (اذهو) :م نذإلا حصيف عفان فرصتلاو يلولا يآرب زيمتي هيأر ناصقنو

 دقعلا نأل :ش ( دقعلا دقعني الف هنم ققحتي ال لوبقلا نأل « ءارشلاو عيبلا لقعي ال ناك اذإ ام فالخب) :م

 . لوبقلا نودب دقعني ال

 اغنإ لدبلا ءادأ نأل :ش ( قتعي ال هريغ ) :م زيمملا ريغ ريغلا نع يأ :ش ( هنع ىدأ ول ىتح ) :م
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 هرخآو اذك مجنلا لوا اًموجن يلإ اهيدؤت افلا كيلع تلعج هدبعل لاق نمو : لاق . عفد ام درتسيو

 . ةباتكلا ريسفتب ىتأ هنأل ‹ ةبتاكم هذه نإف ‹« قيقر تنأف تزجع نإو « رح تناف اهتيدآ اذإف  اذک

 نأل ‹ ناميلس يبأ ةياور يف ةبتاكم هذهف ‹ رح تناف ةئام رهش لك املا يلإ تيدأ اذإ : لاق ولو

 ةبتاكم نوكت ال - هللا همحر - صفح يبآ خسن يفو . ةباتكلاب كلذو بوجولا ىلع لدي ميجنتلا

 . لطاب ببسب ءادآ هنأل « لاملا نم :ش ( عفد ام درتسيو ) :م لطاب دقع يف ال دقعنم دقع يف روصتي

 اهتيدأ اذإف ءاذك هرخآو اذك مجنلا لوأ اموجن يلإ اهيدؤت اًملأ كيلع تلعج هدبعل لاق نمو : لاق ) :م

 لئاسم نم هذه :ش ( ةباتكلا ريسفتب ىتأ هنأل ‹ ةبتاكم هذه نإف قيقر تنأف تزجع نإو رح تنأف

 ىلإ هدبعل لاق لجر يف ةفينح يبأ نع بوقعي نع دمحم هيف اهتروصو « ( ريغصلا عماجلا»
 . ىلوملا نأل يأ هنأل : هلوقو . هرخآ

 يف لضف موجنلا ركذ نأل « حصيال نأ سايقلاو « اًتاسحتسا حص :« يفاكلا » يفو

 هرهاظب وهو مهرد فلآ كيلع تلعج دق : هلوق يقبف «اهمدعك اهركذدوجو اندنع ةباتكلا

 . قيلعت رح تنأف تيدأ نإ : هلوقو « ةبيرض

 هلك حبرلا طرشب ةبراضملا نأ ىرت الآ «يناعملل دوقعلا يف ةربعلا نأ ناسحتسالا هجو

 ةباتكلا ىنعم نأل « انه ةباتكلا ىنعم دجو دقو « ضارقإ ةبراضملا طرشبو ةعاضب لالا برل
 . رح تنأف تيدآ اذإف : هلوق نم دبالو ىلوأ ريسفتلا دنعف «حصي قالطإلا دنعو اذه ةداعو «ةنس

 كيلع تلعج : هلوق نأل « هركذ ىلإ اندنع جاتحي ال ثيح اذك ىلع كتبتاك : هلوق فالخب

 الإ نيعتي الف ةبيرضلا ىنعم لمتحي ينعي ةباتكلا ىنعم لمتحي امك اهيدؤت نأ ىلع مهرد فلأ
 : هلوق امأو . انه اه مدقتي لامتحالا نإف « كتبتاك : هلوق فالخب « رح تنآف تيدأ اذإف : هلوقب

 ثحلاو ريسفتلل هركذ امنإو « كتبتاك هلوق يف الو هيلإ جاتحم ريغ لضف قيقر تنأف تزجع نإ
 . موجنلا دنع لامل ا ءادآ ىلع

 نأل ‹ ناميلس يبأ ةياور يف ةبتاكم هذهف رح تنأف ةئام رهش لك املأ يلإ تيدأ اذإ : لاق ولو ) :م

 ىلوملا نأل «بوجولا دنع نوكي انإ اذو « ريسيتلا لمعتسي هنأل :ش ( بوجولا ىلع لدي ميجنتلا
 ال دبعلا ىلع ىلوملل نيدلا بوجو يأ :ش ( ةباتكلاب كلذو ) :م اًئيش هدبع ىلع بجوتسي ال
 مامإلا بحاص يناجزوجلا ناميلس نب ىسوم همسا اذه ناميلس وبأو « ةباتكلا دقعب الإ نوكي
 ناسارخب ةنيدم ناجزوج ىلإ هتبسنو « قرحبلا نم نيتئاملا دعب هتافو تناكو «نسحلا نب دمحم
 . خلب يلي اغ

 نوکتال : ةياور يفو يآ :ش ( ةبتاكم نوكت ال - هللا همحر.- صفح يبأ خسن يفو ) :م
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 نع جرخبي ملو ىلوملا دي نع بتاكل جرخ ةباتكلا تحص اذإو : لاق . ةرم ءادألاب قيلعتلاب ارابتعا

 ةيكلام ىلإ هدي ةيكلام مضيف مضلا وهو ةغل ةباتكلا ىنعم قيقحتلف هدي نم جورخلا امأ . هکلم

 نإو رفسلا ىلإ جورخلاو ءارشلاو عيبلا كلميف لدبلا ءادأ وهو ةباتكلا دوصقم قيقحتل وأ هسفن

 . یلولا هاهن

 :ش ( ةرم ءادألاب قيلعتلاب ارابتعا ) :م حصألا وهو : « هطوسبم ١ يف مالسإلا رخف لاق . ةبتاكم

 لوبق مزلي الو « طرشلاب ةيرحلا قيلعت نوكيو ةباتك نوكت ال املأ يلإ تيدأ نإ : لاق اذإ ينعي

 توافتلاو ةباتكلا ىلع ميجنتلا لدي مل اًمدعو ادوجو هعم ءادأ نكي مل الو ةبيرضلا يف امك هنودب

 ‹« صفح يبأ ةياور ىلع قتعي ال ةرم فلألا ىدأ اذإ دبعلا نإ ناميلس يبأو صفح يبأ ةياور نيب

 . ةئام رهش لك يدؤي نأ طرشلا نأل

 عبس ةنس هتافو « صفح نب دمحأ همساو نسحلا نب دمحم باحصأ نم روهشملا مامإلا ريبكلا

 . نیتتامو رشع

 ققحت دعب دسفملا نع اهولخب :ش ( ةباتكلا تحص اذإو ) :م : يرودقلا يآ :ش ( لاق ) :م

 - سابع نبا لوق نع زرتحا :ش ( هكلم نع جرخب ملو ىلوملا دي نع بتاكملا جرخ ) :م ىضتقملا
 . انركذ امك دقعلا درجمب قتعي هدنعف - هنع هللا يضر

 باتكلا لوأ يف انركذ امك :ش ( مضلا وهو ةغل ةباتكلا ىنعم ةيقحتلف تلف هدي نم جورخلا امآ ) :م

 هدي ةيكلام مضيف) :م ةقلحب اهيرفش نيب تمض اذإ ةلغبلا تبتك : لاقي « مضلا ىنعمب قتشم هنأ

 ءادألا دنع لصحت يتلا هسفن ةيكلام ىلإ لاحلا يف ةلصاحلا هدي ةيكلام يأ :ش ( هسفن ةيكلام ىلإ

 ءيشلا ىلإ ءيشلا مضو «مضلا ققحتي فيكف ةدحومب تسيل لاحلا يف سفنلا ةيكلام لبق

 . امهدوجو يضتقي

 هيلع بجو ىلوملا هيلع ىنج ولاذهلو . هجو نم ةتباث ءادألا لبق سفنلا ةيكلام : ناب بيجا

 لدبلا ءادأ وهو ةباتكلا دوصقم قيقحتل وأ ) :م مضلا ققحتيف رقعلا همزل ةبتاكملا ىطو ولو : شرألا

 نع يأ :ش ( ىلوملا هاهن نإو رفسلا ىلإ جورخلاو ءارشلاو عيبلا ) :م بتاكملا يأ :ش ( كلميف

 يف - هللا امهمحر - يعفاشلاو دمحأ لاق هبو « ًاريصق وأ ًاليوط رفسلا ناك ءاوسو «رفسلا

 ضعب لصفو « كلام لاق هبو «ديسلا نذإ ريغب رفسلا ىلإ جرخي ال : رخآ لوق يف لاقو .لوق

 . جرخي اريصق ناك نإو « هنذإ ريغب جرخي ال ًاليوط رفسلا ناك نإ : لاقف يعفاشلا باحصأ

۳۹۹ 



 كلذ مدعنيو ةاواسملا ىلع هانبمو ‹ ةضواعم دقع هنألو « انيور املف هكلم نع جورخلا مدع امأو

 نإف ‹ هجو نم قح ةمذلا يف هل تبثيو ةيكلام عون هل تبثي هنأل « هرخأتب ققحتيو قتعلا زجنتب
 لوصحب ًالباقم الإ همزتلا ام هنأل ةباتكلا لدب هنع طقسيو هتبقرل كلام هنأل ؛ هقاتعإب قتع هقتعأ

 صخا تراص اهنأل ‹ رقعلا همزل هتبتاكم ىلوملا طو اذإو : لاق . هنود لصح دقو هل قتعلا

 اهبناج نم ةيرحلا ىلإو هبناج نم لدبلا ىلإ لوصولا وهو ةباتكلاب دوصقملا ىلإ الصوت اهئازجأب
 ‹ هيلع ءانب

 هيلع يقب ام دبع بتاكملا» : هيَ هلوق نم :ش ( انيور املف هكلم نع جورخلا مدع امأو ) :م

 ريغ يف هاور دق ناك نإ مهللا هاور امو ثيدحلا ركذ هنأل « نسحأ ناك انركذ : لاق ولو . «مهرد

 . هاور هنأ هيلع قدصيف باتكلا اذه

 ىلع هانبمو ) :م رم امك ةضواعم دقع ةباتكلا دقع نألو يأ :ش ( ةضواعم دقع هنألو ) :م

 ليوأت ىلع ةاواسملا يأ :ش ( كلذ مدعنيو ) :م يواستلا ىلع ةضواعملا دقع ىنبم يأ :ش ( ةاواسملا

 ( هل تبث هنأل ) :م قتعلا رخأتب ةاواسملا ققحتت يأ :ش ( هرخاأتب ققحتيو قتعلا زجنتب ) :م يواستلا

 يأ :ش ( ةمذلا يف هل تبثيو ) :م ديلا ةيكلام وهو :ش ( ةيكلام عون ) :م بتوك يذلا دبعلل يآ :ش

 هجو نم قح ناك اغإو «لدبلا لصأ وهو :ش ( هجو نم قح ):م بتاكملا ةمذ يف ىلوملل تبثي

 هب حصت ال اذهو « اتيد دبعلا ىلع بجوتسي ال ىلوملا ذإ « يفانلا عم ةمذلا يف تباث هنإف « هفعضل

 تتاف ةاواسملا لاقي ال ةاواسملا تتاف ام ىلع سابع نبا لاق امك ازجان قتعلا هب تبث ولف « ةلافكلا

 هتيكلام عون نأل « ةاواسملا نيأف «هجو نم هيلع تباث ةيكلاملا عون نأل « اًضيأ ريدقتلا كلذ ىلع

 . اًقيقر هدوعب هنالطبل فيعض اًضيأ

 كلام هنأل « هقاتعإب قتع ) :م هقتع زجن نأب بتاكملا ىلوملا قتعأ نإف يأ :ش ( هقتعأ نإف ) :م

 الإ) :م ةباتكلا لدب مزتلا ام بتاكملا نأل يأ :ش ( همزتلا ام هنأل « ةباتكلا لدب هنع طقسيو هتبقرل

 يأ :ش ( هنود لصح دقو ) :م ةباتكلا لدبب يأ :ش ( هل قتعلا لوصحب ) :م ءابلا حتفب :ش ( ًالباقم

 . ةباتكلا لدب نود قتعلا لصح

 لاق هبو :ش ( رقعلا همزل هتبتاكم ىلوملا ئطو اذإو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 رقعال ءطولا اهيلع طرش نإ : دمحأ لاقو . هيلع رقعال : كلام لاقو . - هللا همحر-ىعفاشلا

 يف ىثطو هنأل دحلا بجي : لاق يرصبلا نسحلا نعو مارح ءطو هنأل «بدؤيو دحي الإو « هيلع
 كلام دنعو < ةباتكلا دسفت اهأطو طرش اذإ - هللا همحر - ىعفاشلا دنعو اندنعو « هكلم ريغ

 .٠ دقعلا حصيو طرشلا دسفي

 وهو ةباتكلاب دوصقملا ىلإ الصوت اهئازجأب صخأ تراص اهنأل ) :م امهالك حصي دمحأ دنعو

 نم لدبلا ىلإ لوصولا ىلع يأ :ش ( هيلع ءانب اهبناج نم ةيرحلا ىلإو « هبناج نم لدبلا ىلإ لوصولا
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 نإو . انيب ال ةيانجلا هتمزل اهدلو ىلع وأ اهيلع ىنج نإو نايعألاو ءازجألاب ةقحلم عضبلا عفانمو

 كلذك لعجي مل ول ذإ « اهسفنو اهباسكأ قح يف يبنجألاك ىلوملا نأل مرغ اهل الام فلتأ

 دقعلاب ىغتبملا ضرغلا لوصح عنتميف ىلوملا هفلتأل
 س

 هللا لاق « نايعألاب عرشلا اهلباق ثيح :ش ( نايعألاو ءازجألاب ةقحلم عضبلا عفاتمو ) :م هبناچ

 تقحتسا ول اذهلو . اهنم غرفم يمدآلاو « ۲١( ةيآلا : ءاسنلا) 4 مكلاومأب اوغتبت نأ # : یلاعت

 ولو نيعلا ءزج مكح يف ءطولا نأ ملعف « ةعفنملا نود دلولا ةميقو رقعلا نم يرتشملا مرغي ةيراجلا

 . مرغ امل ةعفنملا مكح يف ناك

 اذإو . اهئطو هنآ نيبي نأ هيلع سيل ةحبارم اهعاب مث اهئطوف اًبيث ةيراج ىرتشا اذإ :تلق ناف

 ) ةيانجلا هتمزل اهدلو ىلع وأ اهيلع ىنج نإو ) :م نمثلا نم ءيش هلباقي ال هنأل « بجي ال :تلق

 امك ةيانجلا هتمزل اهدلو ىلع ىنج وأ ةبتاكم لا ىلع ىلوملا ىنج نإو يأ «يرودقلا ظفل اذه :ش

 ىلع ىلوملا ةيانج : يقهيبلا ةمئألا سمشل ةيافكلا ىفو « نوهرملا دبعلا ىلع ةيانحلا شرأ همزل

 ( انيب اه ) :م دوقلا بجي ال هالوم بتاكملا لتق ولو « ةهبشلا لجأل دوقعلا بجوي ال دمع هبتاكم

 . اهئازجأب ضرغلا تراصاهنأل « هلوق ىلإ راشأ :ش

 يبنجألاك ىلوما نأل «مرغ ) :م ةبتاكملل يأ :ش ( اهل الام ) :م ىلوملا يآ :ش ( فلتأ نإو ) :م

 لعجي مل ول ذإ ) :م هسفنو اهباسكأ قح يف خسنلا اهضعب يفو :ش ( اهسفنو اهباسكأ قح يف
 يآ :ش ( ىغتبملا ضرغلا لوصح عنتميف ) :م هكلم هنأ ليوأت ىلع يأ :ش ( ىلوملا هفلتأل كلذك

 . هل لاملاو اهل ةيرحلا لوصح وه :ش ( دقملاب) :م بولطلا
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 ةدسافلا ةباتكلا يف لصف

 نألف لوألا امأ « ةدساف ةباتكلاف هتميق ىلع وأ ريزنخ وأ رمخ ىلع هدبع ملسملا بتاك اذإو : لاق

 امأو . دقعلا دسفيف الدب حلصي الف هقح يف لاب سيل هنأل ‹ ملسملا هقحتسي ال ريزنخلاو رمخلا

 بوث ىلع بتاك اذإ امك راصو ةلاهجلا تشحافتف اًقصوو اًسنجو اردق ةلوهجم ةميقلا نألف يناثلا

 ةباد وأ

 ( ةدسافلا ةباتكلا يف لصف ) :م

 . ليلد ىلإ يفنملا جاتحي ال حيحصلا نع دسافلا ريخأت هجو :ش

 سفن ةميق ىلع يأ :ش ( هتميق ىلع وأ ريزنخ وأ رمخ ىلع هدبع ملسملا بتاك اذإو : لاق ) :م

 ناك اذإ اذكو « ةثالثلل فالخ الب :ش ( ةدساف ةباتكلاف ) :م كتميق ىلع كتبتاك لوقي نأ لثم دبعلا

 . ريزنخ وأ رمح ىلع هتباتك زوجي ال اًملسم دبعلاو ايمذ ىلوملا

 هقحتسي ال ريزنخلاو رمخلا نألف ) :م ريزنخ وأ رمخ ىلع تناك اذإ ام وهو :ش ( لوألا امأ ) :م

 الدب عامی الف) :م ملسملا قح يف موقتم لاب سيل ينعي :ش ( هقح يف موقتم لامب سيل هنأل < ملسملا

 . لدب الب ادقع راص هنأل :ش ( دقعلا دسفيف

 م دبعلا ةميق يأ :ش ( ةميقلا نألف ) :م هتميق ىلع هبتاك اذإ ام وهو :ش ( يناشلا امأو ) :م

 ثیح نمو ينعي :ش ( اًسنجو ) :م نيتئام وأ ةئام ينعي « ردقلا ثيح نم يأ :ش ( اردق ةلوهجم)

 م اًئيدر و اديج ينعي فصولا ثيح نم ينعي :ش ( اًقصوو ) :م ةضف وأ اًبهذ ينعي «سنجلا

 دسفت اهنإف اهسنج نيبي ملو :ش ( ةباد وأ بوث ىلع بتاك اذإ امك راصو ةلاهجلا تشحافتف)

 لدبلا ذإ «لامب سيل اب لام ةلدابم اهنأل « ةباتكلا يف الدب حلص ام نأ لصألا . ةلاهجلا شحفتو

 ‹ء-هللا امهمحر- دمحأو يعفاشلل اًفالخ «كلام لاق هبو ‹ حصي دبع ىلع هبتاک ول :تلق نف

 نإو .لوبقلا ىلع ىلوملا ربجي هتميق وأ طسولا دبعلاب ىتأ ول ىتح «طسو دبع ةميق هيلع بجيو
 . ةميقلاب حرص اذإ زوجي نأ يغبنيف « ةيمستلا هذهب ربجي ةميقلا ىلع بتاك

 مث بجتو « ةميقلاب حيرصتلا ناكل اًمكح ال ادصق بجت هددصب نحن اميف ةميقلا :تلق

 ادصق تشي شی ال ناک نإو ہریخل اتمضو اًمکح ءيشلا تبثي دقو دبعلاب حيرصت هنأل ادصق ال امكح

 . اهوحنو ةيبنجألا عيبك

 رح تنأف بوث يلإ تيدأ نإ هلوق نمث ةيانك بوث ىلع كتبتاك : هلوق لعجت ال ال :تلق نإف

 . ناك بوث يأ ءادآب قتعي ةروصلا هذه يف نإف
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 قتع رمخلا ىدأ نإف : لاق ‹ةميقلل بجوم هنأل « دسافلا دقعلا بجوم وه ام ىلع صيصنت هنألو

 . ةميقلا وه لدبلا نأل ‹ هسفن ةميق ءادأب الإ قتعي ال : رفز لاقو <

 نأل «نيعم بوشب دہعلاب قلعت همكح ناك تحص ىتم ةباتكلا نأل كلذ هنكييب ال :تلق

 . هنع ةيانك لعجي نأ نكي الف لوهجم بوثلا

 + صيصنت كتميق ىلع كتبتاك : هلوق نألو يأ « رخآ ليلعت :ش ( صيصنت هنألو ) :م

 وهو «ةميقلا بجوي دسافلا دقعلا نأ دارأ « ةميقلآ يأ :ش ( دسافلا دقعلا بجوم وه ام ىلع)

 ةميق ىلع صيصنتلاف :ش ( ةميقلل بجوم ) :م دسافلا دقعلا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م هلوق ینعم

 . هبجوم ىلع صن اذإ اذکف

 هركذ يذلا اذهو : - هللا همحر - يرودقلا لاق يآ :ش ( قتع رمخلا ىدأ نإف : لاق ) :م

 - هللا همحر- ثيللا وبأ هيقفلا لاقو . يفاكلا يف مكاحلا صن هيلعو « انباحصأ نع ةياورلا رهاظ
 . قتع ةميقلا ىدأ نإف « ةدساف ةباتكلاف رمخ ىلع هدبع بتاك لجر : نويعلا باتك يف

 وبأ یورو . قتع ىدأ امهیأ : فسوي وبآ لاقو . رفز لوق اذهو « قتعيال رمخلا ىدأ نإو

 هيلعو قتعي هنإف رح تنأف تيدأ نإ : لوقي نأ الإ «رمخل ا ءادأب قتعي ال هنأ ةفينح يبأ نع فسوي

 قتعي ال : (طوسبملا» ةياور يف نإف ‹ طوسبملا ةياور فالح هلك اذه : هيقفلا لاق « هسفن ةميق

 . ىهتنا « هتميق هيلعف رح تنأف ىلإ تيدأ اذإ : ىلوملا لاق نأو رمخلا ءادأب قتعيو ةميقلا ءادأب

 اذإ رح تنأ : هل لاق ناك دقو « يضاقلا ىلإ اعفارتي نأ لبق هاد نإف : « طوسبملا » يفو

 نأل ‹ هسفن ةميق هيلعو ءادألاب قتعتف هداسف عم دقعنم دقعلا اذه نأل قتعي هنإف هملعي مل ذإ هتيدأ

 يرتشم لاك هتميق همزليف « هيف قتعلا ذوفنب هدر رذعت دقو « داسفلا لهأل ةبقر وأ همزليف دساف دقعلا

 . ضبقلا لبق عيبملا قتع اذإ ادساف ءارش

 ‹ هسفن ةميق ءادأب الإ ) :م رمخلا ىدأ نإو ينعي :ش ( قتعي ال : - هللا همحر - رفز لاقو ) :م

 ةميق ءادأب الإ خسنلا ضعب يف اذكه عقو دقو « ةدسافلا ةباتكلا يف ينعي :ش ( ةميقلا وه لدبلا نأل

 . لكشم اذه : يفاكلا يف لاق . رمخلا

 ةميقلا ءادأب الإ قتعيال : - هللا همحر - رفز دنع نإف « تاياورلا ةماعل فلاخم هنأل : تلق

 ال ةحيحصلا ةخسنلا : يكاكلا لاقو . لامجإ اًضيأ هيفو « هتفاضإ نودب ماللاو فلألاب ةالحم

 . خسنلا ةماع يف روكذم وه امك هسفن ةميق ءادآب الإ قتعت

 بحاص لاق امل اذهلو ءرمخلا ةميق ءادأب الإ قتعي ال خسنلا بلاغ لب « هنم ىوعد اذه : تلق

 يف ةعيرشلا جات ركذاذكو .اذك ةحيحصلا ةخسنلا لقي ملو « تكس لكشم اذهو :«يفاكلا»
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 ًاضيأ ةميقلا ءادأب قتعيو ةروص لدب هنأل « رمح ا ءادأب قتعي هنأ - هللا همحر- فسوي يبأ نعو

 نإ لاق اذإ رمخلا نيع ءادأب قتعي امنإ هنأ - هللا همر - ةفينح يبأ نعو . ىنعم لدبلا وه هنأل

 ةنيم ىلع بتناك اذإ امك راصو « ةباتكلا دقعب ال طرشلاب قتعلا نوكي ذئنيح هنأل « رح تنأف اهتيدأ

 . ةياورلا رهاظ يف لصف الو مد وأ

 ناكم هسفن ةميق طوسبملا يف ركذو «رمخلا ةميق ءادأب الإ قتعيال : هلوق : لاق ثيح «ةيافكلا»

 ىلع هقتعأف لعج ىلع ادبع قتعي نأب الجر لكو اذإو : هداز رهاوخ « طوسبم » يفو «رمخلا ةميق
 . هسفن ةميق دبعلا ىلعو «زاج ریزنخ وأ رمخ

 : يقانغسلا لاق :ش ( ةروص لدب هنأل رمخلا ءادأب قتعي هنأ - هللا همحر - فسوي يبأ نعو ) :م

 « طوسبملا» يف هركذام ىلع ةثالشلا انئاملع دنع ةياورلا رهاظ وه ركذ يذلا مكحلا اذه

 . هنع ةملكب ركذي نأو فسوي ابأ صخي ال نأ هقح نم ناك اذه ىلعف «(ةريخذلا»و

 : هلوق يف ينعأ ةميقلا يف ماللاو فلألا ناك نإ حيحص اذه : « ةيانعلا » بحاص لاقو

 حورشلا ضعب يف هركذ امك رمخلا نعألدب ناك اذإ امآو . هسفن نع الدب ًاضيأ ةميقلا ءادأب ىتتعيو

 . فسوي يبأ نع ةياورلا رهاظ ىلع كلذ نوكي نأ زوجيف

 وه رمخلا ءادأب هقتعف رمخلا نع وأ هسفن نع ألدب ةميقلا يف ماللاو فلألا لعج ءاوس : تلق

 الإ ةميقلا يف ماللاو فلألا اولعج ام حارشلاو « قاب يقانفسلا هلاق امو « مهدنع ةياورلا رهاظ

 .هريغو ةعيرشلا جات كلذب حرص امك هسفن نع الدب

 «قتعي هسفن ةميق وأ طورشملا ىدأ امهيأ : - هللا همحر - فسوي يبأ دنع نأ لصاحلاو

 طرشلاب نوكي قتعلا نأل « رح تنأف اهتيدأ نإ : لاق اذإ طورشملا ءادأب قتتعي انإ : امهدنعو

 رهاظ يفو ‹ طرشلا ىلع صن اذإ الإ قتعي ال هنإف مد وأ ةتيم ىلع تناك ول امك راصو « ذئنيح

 ءادأب قتعيو ) :م . نآلا ءيجي ام ىلع حرصي مل وأ طرشلا ركذب حرص « رمخلا ءادأب قتعي ةياورلا

 ( ىنعم لدبلا وه هنأل) :م انركذ امك : هريغو ةعيرشلا جات لاق « هسفن ةميق يأ :ش ( اًضيأ ةميقلا

 . ىنعملا ثيح نم لدبلا وه هسفن ةميق ءادأ نأل يأ :ش

 :ش ( رح تنأف اهتيدأ نإ : لاق اذإ رمخلا نيع ءادأب قتعي امنإ هنأ - هللا همحر - ةفينح يبأ نعو ) :م

 ةميقلا هيف بجيو هيلع دوقعملا هيف فلتأ اذإ دسافلا دقعلا نأل < هسفن ةميق هيلعو قتتعي ذئنيحف

 ةباتكلا دقعب ال طرشلاب قتعلا نوكي ذئنيح هنأل ) :م يرتشملا دي يف دسافلا عيبلا يف فلتأ اذإ عيبملاك

 ةتيم ىلع بتاك اذإ امك قتعلا هب قلعت طرش لوصحب يأ :ش ( مد وأ ةئيم ىلع بتاك اذإ امك راصو
 الف لقي مل اذإ امأ «رح تنأف مدلا وأ ةتيملا هتيدأ اذإ ىلوملا لاق اذإ الإ « اهئادأب قتتعي ال ثيح مد وأ

 :ش ( ةياورلا رهاظ يف لصف الو) :م قيلعتلا هيف ربتعيف ًالصأ دقعني مل قتعلا نأل « امهئادأب قتعي
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 امهيف دقعلا ىنعم رابتعا نكمأف ةلمحلا يف لام ريزنخلاو رمخلا نأ ةتيملا نيبو امهنيب قرفلا هجوو

 ىنعم رابتعا نكمي الف ًالصأ لامب تسيلف ةتيملا امأو . طورشملا ضوعلا ءادأ دنع قتعلا هبجومو

 نأ همزل رمخلا نيع ءادأب قتعأ اذإو . هيلع صيصنتلاب كلذو طرشلا ىنعم هيف ربتعاف « هيف دقعلا

 امک هتمیق در بجیف « قتعلاب رذعت دقو دقعلا داسفل هتبقر در هيلع بجو هنأل ‹ هتمیق يف یعسی

 بجتف دساف دقع هنأل ‹ هيلع دازيو ىمسملا نع صقني الو : لاق .عيبملا فلت اذإ دسافلا عيبلا يف

 يضر ام ىلوملا نأل اذهو ‹دسافلا عيبلا يف امك « تغلب ام ةغلاب لدبملا كاله دنع ةميقلا

 يف هقح لطبي اليك ةدايزلاب يضر دبعلاو ناصقنلاب

 هجوو ) :م . كلذ لقي ملوأ رح تنأف رمخلا تيدأ نإ دقعلا يف ناك ءاوس «رمخل ا ءادأب ينعي

 رمحلا نأ ) :م ةتيملا نيبو ريزنخلاو رمخل ا نيب ةياورلا رهاظ يف يآ :ش ( ةتيملا نيبو امهنيب قرفلا
 دقعلا ىنعم رابتعا نكمأف ) :م ملسملا مكح يف اًموقتم نكي ملنإو :ش ( ةلمحجلا يف لام ريزنخلاو
 ىنعم بجوم يأ :ش ( قتعلا هبجومو) :م ةضواعملا وه دقعلا ىنعمو « ةيلاملا رابتعاب :ش ( امهيف

 ىنعم رابتعا نكمي الف ءًالصأ لاب تسيلف ةتيملا امأو « طورشملا ضوعلا ءادأ دنع ) :م قتعلا وه دقعلا

 :ش ( هيلع صيصنتلاب ) :م طرشلا ىنعم رابتعا يأ :ش ( كلذو ‹ طرشلا ىنعم هيف ربتعاف « هيف دقعلا

 . ةتيملا ءادأ وهو « طرشلا ىلع يأ

 ( دقعلا داسفل هتبقر در هيلع بجو هنأل « هتميق يف ىعسي نأ همزل رمخلا نيع ءادأب قتعأ اذإو ) :م

 عيبلا يف امك هتميق در بجيف قتعلاب رذعت دقو ) :م هيلع دوقعملا در دسافلا دقعلا بجوم نأل :ش

 . ضبقلا دعب يرتشملا دي يف :ش ( عيبملا فلت اذإ دسافلا

 هنأل ‹ هيلع دازيو ىمسملا نع ) :م ةميقلا يأ :ش ( صقني الو ) :م يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 عيبلا يف امك تغلب ام ) :م ةغلاب اهنوك لاح يأ :ش ( ةغلاب لدبملا كاله دنع ةميقلا بجتف دساف دقع

 ام ةغلاب ةميقلا بوجو يأ :ش ( اذهو) :م هرذعتل عيبملا ةميق بجت عيبملا فلت اذإ :ش ( دسافلا

 تناك نإو هيف دقعلا بجو ثيح ىمسملا نع يأ :ش ( ناصقنلاب يضر ام ىلوملا نأل ) :م تخلب
 . لقأ ةميقلا

 صقني ثيح «دسافلا عيبلا يف امك ناصقنلا يف ىلوملا ىضر ربتعي ال نأ يغبني :تلق نإف

 . هيلع دازيو ىمسملا نع

 وه بجاولاو « مامتلاب هقح ضوع هيلإ لصي مئابلا نأل « ةمث ةدوجوم ةلدابملا ةقيقح :تلق

 هلامب هلام عيبي هنأل نسحم ىلوملاف انه امأ « ةيمستلا ةحص دنع ىمسملا ىلإ راصي اغنإو « ةميقلا

 يف ) :م دبعلا قح يأ :ش ( هقح لطبي اليك ) :م یمسملا ىلع :ش ( ةدايزلاب يضر دبعلاو ) :م
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 وه هنأل ‹ ةميقلا ءادأب قتعي هتميق ىلع هبتاك اذإ اميفو . تغلب ام ةغلاب ةميقلا بحتف ًالصأ قتعلا

 لدبلا

 . ةيرحلا فرش كاردإ هل توفيف قتعلا نع ىلوملا عنتي اهب ضري مل نإ هنأل :ش ( ًالصا قتعلا

 . اذه مزلي الف قتع اذإ امأ « رمخلا ريغ ءادآب تعي مل اذإ لاطبإلا اذه :تلق نإف

 اذإ اميف - هنع هللا يضر - ةفينح يبآ نع يور ام ةحص ىري يضاقلا نأ لمتحي :تلق

 لطبي ةياورلا كلتب ىضق ولف «قتعي ال رمخلا ىدأف رح تنأف اهتيدأ نإ لقي ملو رمح ىلع هبتاك
 . قتعلا يف هقح

 . ناصقنلاو ةدايزلاب لوقلا ىتأتي الف ًاضيأ ةياعسلا هيلع بجي ال قتعي ي ملاذإ :تلق نإ

 لاق .ةياورلا رهاظ ريغ ةيمستلا ماتإ يف راتحا - هللا همحر - فنصملا نأ لمتحي :تلق

 هنأل ةدايزلاب يضر دبعلاو : هلوقل ًاليلعت حلصي ال قتعلا يف هقح لطبي اليك : هلوق : يقانغسلا

 عفن كلذ نأل ‹قتعلا يف هقح لطب نإو ىمسملا ىلع ةدايزلاب ضار ريغ دبعلا نوكي نأ نكي

 نم قتعلا سفنب ىضري ال دبع نم مكو « قتعلا نم هيلع رضأ ةدايزلا لمحت نأل « ررضلاب برش

 . لدب ريغ

 يف ىلوألاو « ىمسلملا ىلع ةدايزلا باجيإ دنع ىضري ال نأ ىلوأف ماعطلا قرغ تقو يفو

 ًالباق ناك هاضرو هرايتخاب هيلع مدقأو ةدسافلا ةباتكلا دقع هالوم عم دقع ال : لاقي نأ ليلعتلا

 . ىمسملا ىلع ديزت دق هسفن ةميق ذإ « تغلب ام ةغلاب هسفن ةميق

 ىمسملا ىلع ةدايزلاب ايضار دبعلا نوكي نأ نكي هنأل «لثلاب ضراعم هركذ يذلا اذه :تلق

 ىلع الإ قرلاب یضری ال دبع نم مکو ‹ ةيرحلا فرش هفارشتس تسال ةدايزلا يف ررض هل لصح نإو

 يف بلاغلا وه اذه لب ماعطلا ةرغ تقو يف ناك ولو ‹«ةيرحلا لوصح هضرغ ناكو رارطضاللا

 اذه ركذ فنصملاف مهسفنأ رومأ يلوتو ةبقرلا رسأ نع مهصالحخ مهدوصقم لصأ نأل هدبعلا

 هركذ يذلا ليلعتلا يف ةيولوألا ءاعداو مدعلا مكحك بلاغلا ةلباقم يف بولغم او بلاغلا ىلع ءانب

 اهنأ ادقتعم لهج نع نوكي ابر ةدسافلا ةباتكلا هذه دقع ىلع همادقإ نأل ءاهيف هل ناهربال

 . كلذ يف ءانب ملسملا لاح نأل « اهيلع مدقأ ام اهتقيقح الول ذإ ةحيحص

 امو « تغلب ام ةغلاب اهنوك لاح دبعلا ةميق بجتف يأ :ش ( تغلب ام ةغلاب ةميقلا بجتف ) :م

 . لعافلا مساب بصنلا لحم يف تغلب

 ۾ هسفن ةميق ىلع وأ لصفلا لوأ يف هلوق ىلإ عجار اذه :ش ( هتميق ىلع هبتاك اذإ اميفو ) :م
 رابتعاب امإ ريمضلا ركذ اإ« ضرفلا وه ةميقلا نأل يأ :ش ( لدبلا وه هنأل « ةميقلا ءادأب قتعي )

 . ةميقلا فرعت اذا ركذي ملو ريخلا ركذتب امإو « روكذملا
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 قتعي أل ثيح بوث ىلع هبتاك اذإ ام فالخب داسفلا ىف ةلاهجلا رثأو هيف دقعلا ىنعم رابتعا نكمأو

 نودب قتعلا تبشي الف بوثلا سانجأ فالتخال دقاعلا دارم ىلع هيف فقوي ال هنأل « بوث ءادآب

 . هتدارإ

 اميف قحلا نأل « امهقداصتب فرعت هتميقو : مالسإلا خيش « طوسبم »و « ةريخذلا » يفو

 ال افلتخا نإو هل ةميق كلذ لعج ءيش ىلع مهنم نايتإلا قفتا نإف « نيموقلا يوقتب امإو امهنيب

 :ش ( هيف دقعلا ىنعم رابتعا نكمأو ) :م تبثي ال قتتعلا طرش نأل «نيتميقلا ىصقأ دؤي مل ام قتعي

 موقي نأب هيف نوموقملا فلتخي ال ام ىدأ نأب ةميقلا ءادأ يف ةباتكلا دقع ىنعم رابتعا نكمأ يأ

 نيعبرأ نم مهدحأ زواجي مل املف «نيعبرأب رخآلاو «نيثالثو ةسمخب رخآلاو نيثالشب مهدحأ
 . اهتمیق ايدؤم نوکی نیعبرأ یدآ دقو

 ديقي نأ بجاولا ناكف ةلوهجم ةميقلا لاقي امع باوج اذه :ش ( داسفلا يف ةلاهجلا رثأو ) :م

 دقعلا داسف ال دقعلا داسف يف ةميقلا ةلاهج يأ «ةلاهجلا رثأو لاقف ةميقلا ءادأب تعي الو نالطبلا

 . هلطبت الو هدسفت اهنإف عیبلا يف امك نالطب يف ال

 بوث ىلع ةباتكلا : لاقيامع باوج اًضيأ اذه :ش ( بوث ىلع هبتاك اذإ ام فالخب ) :م

 ام فالخب لاقف . ةميقلا ءادأب قتع امك بولا ءادآب قتعي نأ يغبني ناكف دبعلا ةميق ىلع ةباتكلاك

 ىلع ) :م بوثلا يف يأ :ش ( هيف فقوي ال هنأل «بوث ءادأب قتعي ال ثيح ) :م بوث ىلع هبتاك اذإ

 كلذ وه ىدؤملا اذه نأ يردي الو نيعم بوث لب ناک بوث يأب هکلم ديزي ال هنأل :ش ( دقاعلا دارم

 . ال مأ ينعملا

 نيعتملا نأ دارأ ىلوملا ةدارإ يأ :ش ( هتدارإ نودب قتعلا تبي الف بوثلا سانجأ فالتخال ) :م

 الف هسانجأ فالتخال رذعتم كلذ ىلع قالطإلاو « قتعلا تبثي ىتح هل ادارم نوكي نأ يغبني

 موقتب هدارم كاردتسا نكي ةلوهجم تناك نإو اهنأل « ةميقلا فالخب « هتدارإ نودب قتعي

 . نيموقملا

 نأ «ةريخذلا » يف ركذ :تلق . الوأ قتعي بوث ىلع هبتاك اذإ اميف ةميقلا ىدأ نإف :تلق نإف

 ءادآب دبعلا قتعي ال هنإف سنجل ا وأ ردقلا لوهجم ناك ىتم ىمسملا نأ ةثالثلا انئاملع دنع لصألا

 . ةميقلا ىلع الو ىمسملا ىلع ال ًالصأ ةباتكلا هذه دقعنت الو ةميقلا

 ‹قيلعتلاو ةضواعملا نمضتت ةباتكلا ذإ « قيلعتلا ةهجب رابتعا اًبوث يدؤي نأ يغبني :تلق نإف

 ابوث يلإ تيدأ نإ : لاق ول امك «قتعيف قيلعتلا ىنعم ىقبي بوثلا ةلاهجل ةضواعم ا ىنعم لطب اذإف
 . انه اه كلذك «قتع ىدأ بوث يف

 ىرخألا ةهجلا كلت تلطب ةضواعملا ةهج تلطب اذإف ةضواعملا نمض يف قيلعتلا : تلق
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 ءيش هدارمو همیلست ىلع ردقی ال هنأل « زجی مل هریغل هنیعب ءيش ىلع هبتاک نإ كلذكو : لاق

 يف نيعنت ال اهنأل ‹ زاج هريغل يهو مهاردلا فلألا هذه ىلع كتبتاك لاق ول ىتح نييعتلاب نيعتي

 اذإ ىتح زوجي هنأ نسحلا هاور ةفينح يبأ نعو . زوجيف ةمذلا يف نيد مهاردب قلعتيف تاضواعملا

 ةموهوم ميلستلا ىلع ةردقلاو لام ىمسملا نأل ‹ قرلا يف دري زجع نإو « قتعي هملسو هكلم

 طرش هيلع دوقعملا ىلع ةردقلاو « هيلع دوقعم تاضواعملا يف نيعلا نإ انلق .قادصلا هبشأف

 ةحصلل

 . نمضتملا نالطبب لطبي نمضتملا نأل «اًضيأ

 بوثلا :ش ( هنيعب ءيش ىلع هبتاك نإ كلذكو ) :م : «ريغصلا عماجلا » يف يأ :ش ( لاق ) :م

 وذ عقيالف ةركن ءيش هلوق : لاقيال دبعلا ريغل ءيشلا نوك لاح يأ :ش ( هريغل ) :م دبعلاو

 :ش ( زجي مل ) :م نيعم ءيش ىلع هريدقت نإف هنيعب : هلوق ينعأ « ةفصلاب صصخت هنأل «لاحلا

 يعفاشلا لاق هبو « هالوم ىلإ ءيشلا كلذ :ش ( هميلست ىلع ردقي ال هنأل ) :م ةباتكلا هذه دقع يأ

 نوعتي ءيش هدارمو) :م هتميق يدؤي ريغلا هعبي مل نو هيدڙيو هیرتشیو زوجي : كلام لاقو «دمحأو

 نم امهريغو بوثلاو دبعلاك نييعتلاب نيعتي ءيش ىلع : هلوق نم دمحم دارم يأ :ش ( نويعتلاب
 . نوزوملاو ليكملا

 فلألا اذه نأ لاحلاو يأ :ش ( هريغل يهو مهاردلا فلألا هذه ىلع كتبتاك : لاق ول ىتح ) :م

 ال ):م ريناندلااذكو مهاردلا نأل يأ :ش ( اهنأل ) :م ةباتكلا دقع يأ :ش ( زاج ) :م دقعلا ريغل

 يعفاشلا دنعو :ش ( زوجيف ةمذلا يف نيد مهاردب ) :م دقعلا :ش ( قلعتيف تاضواعملا يف نيعتت

 . امهدنع ريناندلاو مهاردلا نيعتل ًاضيأ اذه زوجي ال : دمحأو

 كلم ول ىتح يأ :ش ( قتعي هملسو هكلم اذإ ىتح زوجي هنأ نسحلا هاور ةفينح يبأ نعو ) :م
 نإو ) :م زاج هملسو خسفلا لبق هكلم اذإ : يكلاملا بهشأ لاقو «قتع ىلوملا هملسو نيعلا كلذ

 م قرلا يف دري هالوم ىلإ روكذملا نيعلا ميلست نع دبعلا زجع نإو يأ :ش ( قرلا يف دري زجع
 اب هالوم ىلإ نيعلا ميلست ىلع دبعلا ةردق يأ :ش ( ةموهوم ميلستلا ىلع ةردقلاو ءلام ىمسملا نأل)

 قادص ريغلا لام نم ةباتكلا لدب هبشأ يأ :ش ( قادصلا هبشأف ) :م ةموهوم كلم ا نم هيف هل ثدحي

 ردق اذإف « ةيمستلا حصت انه اذكف ةيمستلا حصت ريغلا دبع ىلع اهجوزتي نأب ريغلا لام نم ةأرملا

 رهجب وأ دبعلا ةميقب جوزلا ىلع ةأرملا تعجر حاكنلا يف كلاملا زجي ملاذإو «زاج همیلست ىلع

 . لثملا رهي تعجرل ةدساف ةيمستلا تناك ولو . لثملا

 يف نيعلا نأ وهو «رهاظلا هجو نايب ىلإ ةراشإ اذه :ش ( تاضواعملا يف نيعلا نإ : الق ) :م

 ( ةحصلل طرش هيلع دوقعملا ىلع ةردقلاو هيلع دوقعم ) :م ةباتكلا لدب نيعلاب دارأو « تاضواعملا
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 وه ام ىلع ةردقلا نأل ‹ حاكنلا يف قادصلا فالخب « عيبلا يف امك خسفلا لمتحي دقعلا ناك اذإ

 نعف كلذ نيعلا بحاص زاجأ ولف . ىلوأ هيف عبات وه ام ىلعف طرشب سيل حاكنلاب دوصققلا
 - ةفينح ييأ نعو . ىلوأ ةباتكلاف ةزاجإلا دنع عيبلا زوجي هنأل ‹ زوجي هنأ - هللا همحر-دمحم

 هنأ امهنيب عماجلاو « باتكلا يف لاق ام ىلع ةزاجإلا مدع لاحب رابتعا زوجي ال هنأ - هللا همحر

 ‹ دوصقملا وهو بساكملا كلم ديفي ال

 يأ :ش (خسفلا لمتحي دقعلا ناك اذإ ) :م قبلا عيب زجي ملاذهلو « دقعلا ةحص طرش يأ :ش

 خسفلا لمتحي هنإف :ش ( عيبلا يف امك ) :م هيلع دوقعملا ىلع ردقلا طرشف خسفلا لمتحت ةباتكلاو

 . هيلع دوقعملا ىلع ةردقلا هيف ط رتشيف

 ال هب دوقعم نمثلا ةيلاحلا ةباتكلا زاوج ليلدب نمثلا مكح هل ةباتكلا يف لدبلا :تلق نإف

 . اًطرش هيلع ةردقلا نوكت الف « هيلع دوقعم

 ةباتكلا دقع ريصيف نيعلا يف انمالك اغنإو « هيف مالكلا سيلو دوقنلا نم ناك اذإ اذه :تلق

 . هيلع ةردقلا طرتشيف عيبملا مكح لدبلل ريصيف ةضياقملا ةلزنم

 نال ) :م كلذو قادصلا هبشأف : هلوق نع باوج اذه :ش ( حاكنلا يف قادصلا فالخب ) :م

 ) طرشب سيل ) :م لسانتلاو دلاوتلا وأ عضبلا عفانم وهو :ش ( حاكنلاب دوصقملا وه ام ىلع ةردقلا

 عبات وه ام ىلع ةردقلاف يأ :ش ( ىلوأ هيف عات وه ام ىلعف ) :م زوجي ةعيضر جوزت ول ىتح :ش
 . قرفلا حضوف حصي ال لدبلا ركذ نودب ةباتكلاو ‹ حصي قادصلا وهو

 هريخل هنيعب ءيش ىلع هبتاك نإ كلذكو هلرق يف دارأ :ش ( كلذ نوعلا بحاص زاجأ ولف ) :م

 هنأ - هللا همحر- دمحم نعف ) :م هدبعل ىلوملا هلاق ام ينعي كلذ نيعلا كلام زاجأ ول يأ «زجي مل

 هنأ عم زوجي ريغلا هزاجأف ريغلا لام اًئيش ىرتشا نأب :ش ( ةزاجإلا دنع عيبلا زوجي هنأل « زوجي
 : ليقو . ةحماسملا ىلع اهانبم نأل ءزاوجلاب :ش ( ىلوأ ةباتكلاف ) :م ةسكامملاو ةقياضملا ىلع ينبم

 ريصتف دبعلا نم لاملا اًضوفم لام لا بحاص راصف « عيبلا فالخب «دسافلا طرشلاب دسفت ال اهنأل

 . هباسكأ نم نيعلا

 هذهو « دبعلا بحاص زاجأ نإو يأ :ش ( زوجي ال هنآ - هللا همحر - ةفينح يبأ نعو ) :م

 لاحب ارابتعا ) :م - هللا همحر - ةفينح يبأ نع - هللا همحر - فسوي يبأ نع ةعامس نبا ةياور

 نإ كلذكو : هلوق ىلإ هب راشأ « «ريغصلا عماجلا» يأ :ش ( باتكلا يف لاق ام ىلع ةزاجإلا مدع

 كلم ديفي ال ) :م ةباتكلا دقع يأ :ش ( هنأ امهنيب عماج لاو ) :م هزجي مل هريغل هنیعب ءيش ىلع هبتاک

 . لاحلا يف دوصقملا وه بساكملا كلم نأ لاحلاو يآ :ش ( دوصقملا وهو بساكملا

۳۷۹ 



 ام ىلع هيف ةلأسملاو « اًنيعم اًتيع لدبلا ناك اذإ اميف ةجاح الو اهنم ءادألا ىلإ ةجاحلل تبلت اهنأل

 «هنيع ميلست بجي ةزاجإلا دنع هنأ ريغ ‹ زجي مل وأ كلذ زاجأ ‹ زوجي هنأ فسوي يبأ نعو . هانيب

 ولو.ًالام هنوكل ةيمستلا ةحص امهنيب عماجلاو ‹ حاكنلا يف امك هتميق ميلست بجي اهمدع دنعو
 ‹ قتعي ال هادأ اذإ هنأ فسوي وبأ هاور - هللا همحر - ةفينح يبأ نعف نيعلا كلذ بتاكملا كلم

 . ةيرحلا وه ةباتكلا دقع نم دوصقملا :تلق نإف

 كلمو رحلا كلم وه ةباتكلا بقعي امو « ءىشلا كلذ بيقع نوكي ام ءىشلا بجوم :تلق

 . بساكملا كلم وه بجو ملا نوكيف « هبيقع ال ةبتاكم ا دقع ءاضقنا دنعف ةيرحلا امأو . بساكلملا

 تبلت ) :م ةباتكلا دقع نأل يأ «هنأل» خسنلا ضعب يفو : ةباتكلا نأل يأ :ش ( اهنأل ) :م

 :ش ( اتيعم اتيع لدبلا ناك اذإ اميف ةجاح الو ) :م بساكملا نم يأ :ش ( اهنم ءادألا ىلإ ةجاحلل

 هيلإ جايتحالا نأل «هنم ءادأ ىلإ جتحي ملف هريغل اًنيع لدبلا ناك اذإ دقعني مل دقعلا نأل «هریغل

 راشأ دقو « اًنيعم اتيع لدبلا ناك اذإ اميف ةلأسملا ضرف يأ :ش ( هيف ةلاسملاو ) :م دقعلا ةحص دنع

 نيعتت ال تنيع نإو اهنإف « ةنيعملا ريناندلاو مهاردلا نم ازارتحا اتيع : هلوق دعب اًتيعم :هلوقب
 اًملأ وأ فلألا كلت ىدأ نإف «تزاج هذه نألف فلأ ىلع هبتاك اذإ ىتح ةباتكلا زوجتف «اندنع

 . نیيعتلاب نيعتي ءيش هدارمو هلوق ىلإ هب راشآ :ش ( هانیب ام ىلع ) :م قتع یرخأ
 همحر - فسوي يبأ نع يور يأ :ش ( زجي مل وأ كلذ زاجأ زوجي هنأ فسوي يبأ نعو ) :م

 م هزجي مل وأ ءيشلا كلام زاجأ هريغل هنيعب ءيش ىلع هبتاك اذإ ام وهو روكذملا مكحلا نأ - هللا

 دقعلا نوكي ءيشلا كلام ةزاجإ دنع نأشلا نأ ريغ يأ :ش ( هنيع ميلست بجي ةزاجإلا دنع هنأ ريغ)

 ميلست بجي اهمدع دنعو) :م ىلوملا ىلإ ءيشلا كلذ نيع ميلست بتاكملا ىلع بجي ءيش ىلع
 . ءيشلا كلذ ةميق ميلست بتاكملا ىلع بجي ءيشلا كلام ةزاجإ مدع دنعو يأ :ش (هتميق

 يضر نإف «دقعلا حصي هنيعب لجر دبع ىلع ةأرما حكن اذإ هنإف :ش ( حاكنلا يف امك ) :م

 ةيمستلا ةحص امهنيب عماجلاو) :م دبعلا ةميق جوزلا ىلع بجيف الإو اهبف اهيلإ هعفدي دبعلا كلام
 وه يذلا هيلع سيقملاو ةروكذملا ةباتكلا وه يذلا سيقملا نيب عماجلا ىنعملا يأ :ش ( الام هنوكل

 ىمسملا رابتعاب ريكذتلاو ةيمستلا نوكل يأ الام هنوكل امهنم لك يف ةيمستلا ةحص حاكنلا

 .الام

 بتاكملا كلم نكلو ءزجي مل نيعلا كلام نأ دارأ :ش ( نيعلا كلذ بتاكملا كلم ولو ) :م

 ال هادآ اذإ هنأ فسوي وبآ هاور « - هللا همحر - ةفينح يبأ نعف ) :م كلم لا بابسأ نم ببسب نيعلا

 ال اهكلم يتلا نيعلا كلت ىدأ اذإ بتاكملا يأ هنأ ةفينح يبأ نع فسوي وبأ ىور يأ :ش (قتعي
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 مكحب قتعي ذئنيحف «رح تنأف يلإ تيدأ اذإ : هل لاق اذإ الإ دقعلا دقعني مل ةياورلا هذه ىلعو

 دقعلا نأل ‹ لقي مل وأ كلذ لاق قتعي هنآ هنعو .هللا همحر - فسوي يبآ نع اذكهو ‹ طرشلا

 هيفف بتاكملا دي يف نيع ىلع هبتاك ولو . طورثشملا ءادأب قتعيف الام ىمسملا نوكل داسفلا عم دقعني

 نيتياورلا هجو انركذ دقو . لصألا يف كلذ فرع دقو « نايعألا ىلع ةباتكلا ةلاسم يهو ناتياور

 . ىهتنملا ةيافك يف

 مكحب قتعي ذئنيحف « رح تنأف يلإ تيدا اذإ : هل لاق اذإ الإ دقعلا دقعني مل ةياورلا هذه ىلعو) :م قتعي

 نأب طرشلاب الإ لوألا نم دقعنيال ةباتكلا دقع نأ ةياورلا رهاظ يه ةياورلا هذه :ش ( طرشلا

 قتعيالو طرشلا دوجول ءادألا دنع قتعي هنإف رح تنأف نيعلا هذه يلإ تيدأ اذإ ىلوملا لوقي

 يبآ نع اضيآ يور اذكهو يأ :ش ( - هللا همحر - فسوي يبأ نع اذكهو ) م هداقعنا مدعل دقعلاب

 ‹طرشلاب الإ قتعي ال هنأ - هللا همحر - ةفينح ىبأ نع وه ىوراملثم - هللا همحر - فسوي

 لوق نأ بوقعيو رفز فالتحا يف ركذو . هنع- هللا همحر - كلام يبأ نب نسحلا ةياور اذهو

 . كلذ لثم رفز

 هاور -هللا همحر - فسوي يبأ نع يورو يآ :ش ( لقي مل وأ كلذ لاق قتعي هنأ هنعو ) :م

 رح تنأف يلإ تيدأ نإ ىلوملا لاق ءاوس هالوم ىلإ نيعلا عفدب قتعي هنأ : « ءالمإلا » باحصآ نع

 هبتاك ول امك :ش ( طورشملا ءادأب قتعيف الام ىمسملا نوكل داسفلا عم دقعني دقعلا نأل ) :م لقي مل وأ

 . قتعي هنإف یدأف رمخ ىلع

 نيعم نيع دارملاو ةراجتلا يف اًتوذآم ناك نآب :ش ( بتاكملا دي يف نيع ىلع هبتاك ولو ) :م

 ةباتكلا زوجت هبسك نم دبعلا دي يف ريناند وأ مهارد ىلع هبتاك ول هنإف « ريناندلاو مهاردلا ىوس

 . «هطوسبم » يف مالسإلا خيش هركذ « تاياورلا قافتاب

 ءزوجي لصألا نم برشلا باتك ةياور يف ناتياور همكح يفف يأ :ش ( ناتیاور هيفف ) :م

 يتلا يهو :ش ( نايعألا ىلع ةباتكلا ةلأسم يهو ) :م زوجي ال لصألا نم بتاكم لا باتك ةياور يفو

 . زجی مل هنیعب ءيش ىلع هبتاک نِإو : هلوقب اذه لیبق ترکذ

 مكح فرع دق يأ :ش ( لصألا يف كلذ فرع دقو ) :م زوجي :نسحلا هاور ةفينح يب نعو

 . (طوسبملا » يف هنيعب ءيش ىلع ةباتكلا نم ركذ ام

 وهو :ش ( ىهتنملا ةياضك يف ) :م زاوحلا مدعو زاوحجلا ينعي :ش ( نيتياورلا هجو انركذ دقو ) :م

 دوجوم هنإ : ليق «رايدلا هذه يف عقي مل ميظع لفاح باتك -هللا همحر - فنصملا هفنص باتك

 . هيف مالكلا لوطل انه هركذي ملو هيلع هلاحأو دنهلا دالب يف

 كلام ةزاجإپ زوجي عيبلا نألو ‹ زوجيف ميلستلا رودقم مولعم لام ىلع ةباتك هنأ هتياور هجو
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 يبأ دنع ةدساف ةباتكلاف هنيع ريغب ادبع هيلإ ىلوملا دري نأ ىلع رانيد ةئام ىلع هبتاك نإو : لاق

 رانيدلا ةئاملا مسقيو ةزئاج يه-هللا همحر- فسوي وبأ لاقو. - هللا امهمحر - دمحمو ةفينح

 دبعلا نأل «يقب اجب اًبتاكم نوكيف دبعلا ةصح اهنم لطبف طسو دبع ةميق ىلعو بتاكملا ةميق ىلع

 لادبإ يف لصألا وهو هنم ىنثتسم حلصي اذكف « طسولا ىلإ فرصنيو ةباتكلا لدب حلصي قلطملا

 كلذكف الدب حلصت ال ةميقلاو هتميق ىنشتسي امنإو « ريناندلا نم دبعلا ىنشثنسي ال هنأ امهلو. دوقعلا

 « اًئاسحتسا ةزئاج ةباتكلاف فوصوم ريغ ناويح ىلع هبتاک اذإو : لاق . ینلتسم

 راصف ىلوملا كلم تقو دقعلا تقو دبعلا بسك نأ زاوجلا مدع ةياور هجو . ىلوأ ةباتكلاف نيعلا

 . اذهاذكف ‹« زوجي ال هنإو ىلوملا لام نايعأ نم نيع ىلع هبتاك اذإ امك

 هيلإ ىلومل ا دري نأ ىلع رانيد ةئام ىلع هبتاك نإو ) :م : ريغصلا عماجل ا » يف يأ :ش ( لاق ) :م

 دبع ىلع : هلوقب ديق :ش ( - هللا امهمحر - دمحمو ةفينح يبأ دنع ةدساف ةباتكلاف هنيع ريغب دبع

 دنع هؤانشتسا اذكف « قافتالاب نيعملا عيب زاوحجل قافتالاب زوجي اًنيعم دبعلا ناك ول هنأل « هنيع ريغب

 . ةقفص يف ةقفصو دساف طرش هنأل هريغو نيعلا يف زوجي ال ةثالثلا

 ةميق ىلعو بتاكملا ةميق ىلع رانيدلا ةئاملا مسقيو ةزئاج يه - هللا همحر - : فسوي وبآ لاقو ) :م

 ةميقو « ةئام ةباتكلا لدب ناك اذإ ىتح :ش ( يقب ام اًبتاكم نوكيف دبعلا ةصح اهنم لطبتف طسو دبع

 دبعلا نأل ) :م دبعلا ةلباقم يف نوسمخ طقسيو نوسمخ اَّذإ بتاكملا ىلع بجي نيسمخ دبعلا

 اذكف) :م الدب حلصی ام لکب قافتالاب اذهو :ش ( طسولا ىلإ فرصنيو ةباتكلا لدب حلصي قلطملا

 يآ لصألا وه ىنعملا ثيح نم ءانثتسا اذهف « هنم ینشتسم هنوک لاح يأ :ش ( هنم ینلتسم حلصی

 ةزمهلا حتفب :ش (دوقعلا لادبإ يف لصألا وهو ) :م لدبلا نم ىنشتسم احلص الدب حلص ام لك نوک
 . لدب عمج

 دقعلا نم هؤانشتسا حصي هدارفناب هيلع دقعلا داريإ حلصي ام لك نأ لصألا نأ لصاحل ا

 . دقعلا نم هؤانثتسا اذكف « انه اه ءادتبا هيلع دقعلا داريإ حصي قلطمل ا دبعلاو

 نم دبعلا ىنثتسي ال هنأ ) :م - هللا امهمحر - دمحمو ةفينح يبألو يأ :ش ( امهلو ) :م

 حلصياميف نوكت اغنإ نألو ‹ لصألااذهانملس : ينعي « بجوملاب لوق اذه :ش ( ريناندلا

 اغإو) :م سنجلا فالتحخال رانيدلا نم دبعلا ىنثتسي ال هنأل « كلذك سيلانه اهو « ءانثتسالا

 دبعلا سفن بسحب ال هتميق بسحب رانيدلأ نم دبعلا ءانلتسا حصي اإ ينعي :ش ( هتمیق ینشتسی

 كلذكف ) :م فصولاو ردقلاو سنجلا ثيح نم ةلاهحلا شحافتل :ش ( الدب حلصت ال ةميقلاو ) :م

 . ینشتسم هنوک لاح حلصی ال كلذکف يأ :ش ( ینفتسم

 اًتاسحتسا ةزئاج ةباتكلاف فوصوم ريغ ناويح ىلع هبتاك اذإو ) :م يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م
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 دقو ةميقلا لوبق ىلع ربجيو طسولا ىلإ فرصنيو ةفصلاو عونلا نوبي الو سنجلا نوبي نآ هانعمو

 ةفلتخم اًسانجأ لمتشي هنأل « زوجي ال ةباد لوقي نأ لثم سنجلا نيبي مل اذإ امآ . حاكنلا يف رم

 فيصولاو دبعلاك سنجلا نيب اذإو . ةلاهجلا شحافنتف

 نيبي الو ) :م سرفلاو دبعلاك :ش ( سنجل ا نيبي نأ ) :م ةزئاج يرودقلا لوق ىنعم يأ :ش ( هانعمو

 :ش ( طسولا ىلإ فرصنيو ) :م ءيدر وأ ديج هنآ :ش ( ةفصلاو ) :م يدنه وأ يکرت هنآ :ش (عونلا

 ىلإ ارظن ةيدلاو ةاكزلا يف امك طسولا ىلإ فرصني اعإو « كلام لاق هبو «دقعلازوجيف
 . اًمهرد نوعبرأ هتميق يذلا دبعلا يف ةفينح يبأ دنع طسولا مث ءنيبناجلا

 نأل « بتاكملا ةميق ىلإ طسولا ةميق ىف رظني الو هصخرو رعسلا ءالغ ردق ىلع امهدنعو

 لوبق ىلع ربجيو ) :م بتاكملا ةميق نم لقأ ىلع لدبلا نوكي نأ رهاظلاف « قافرإ دقع ةباتكلا دقع
 م لوبقلا ىلع ربجيف اهب فرعي ىمسملا نإ ثيح نم لصأ اهنأل « ىلوملا ربجي يأ :ش ( ةميقلا

 نيبي ملو هسنج نيبو ناويح ىلع اهجوزت اذإ هنإف « رهملا باب يف يأ :ش ( حاكنلا يف رم دقو)

 . طسولا ىلإ فرصنيو زوجي هنإف هتفصو هعون

 ةباد : هلوق نأل يأ :ش ( لمتشي هنأل « زوجي ال ةباد : لوقي نأ لشم سجل ا نوبي مل اذإ امأ ) :م

 يضفيف :ش ( ةلاهجلا شحافتتف ) :م ضرألا هجو ىلع بدي ام :ش ( ةفلتخم اًسانجأ ) :م لمتشي

 ىلع داصلا رسكو واولا حتفب :ش ( فيصولاو دبعلاك سنجلا نيب اذإو ) :م زوجي الف ةعزانملا ىلإ
 هركذ يذلا اذه «فئاصو اهعمجو ةفيصو ةيراجلاو « ءافصو عمجلاو «مالغلل مسا ليعف نزو

 . ءاهقفلا

 اذإ مضلاب مالغلا فص ٠ لاقي « ةيراج وأ ناك امالغ مداخلا فيصولا «بابعلا» يف ركذو

 فئاصو عمجلاو ةفيصو : ةيراجلل اولاق ار : بلع لاقو . ءافصو عمجلاو « ةمدحلا غلب

 هذه ىلع نوكي ىثنألل ةفيصولاو ركذلا فيصولا نيب ءاهقفلا هركذ يذلا قرفلا اذه ىلعف . ىهتنا

 . ةياورلا

 ةدايز هيلع فيصولا فطع يف نوكي الف ىثنألاو ركذلا ىلع قلطي ناك اذإ دبعلا نإ :تلق نإف

 . هلثم ىلع ءيشلا فطع نوكي ىنعملا يف لب ةدئاف

 ةلباقملا يف نولمعتسي مهنأ ليلدب ءاقرألا نم ركذلا ىلع الإ قلطي ال فرعملا يف دبعلا : تلق

 امهيلع هقالطإ ناك نإو . صاخلا ىلع ماعلا فطع نم نوكيف معأ فيصولاف ةمألا وأ ةيراجلا

 فصوي نمل مسا فيصولا نأ يهو ءةدئافل اديفم اًحيحص اًضيأ فطعلا نوكي فيصولاك اعيمج
 فطع نوكي اذه ىلعف « ىلوأ ةمدخلا غلبي نأ نم معأ دبعلاو « اهيلع ارداق ناك نأب ةمدخلاب

 . ماعلا ىلع صاخلا
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 -: يعفاشلا لاقو. هيف لجألا ةلاهجب لدبلا ةلاهج ربتعتف ةباتكلا يف لمحتي اهلثمو ةريسي ةلاهجلاف

 وأ لام ريغب لام ةضواعم هنآ انلو . عيبا هبشأف ةضواعم هنأل ‹ سايقلا وهو زوجي ال- هللا همحر

 (ةباتكلا يف لمحتي اهلثمو ) :م تاذلا نود فصولا ىلإ عجرت اهنأل :ش ( ةريسي ةلاهج لاف ) :م

 نم اًضيأ حاكنلا هبشل خسفتو لاقت اهنأ ىرت الأ « ةضواعم اهنإ ثيح نم عيبلا هبشت اهنأل :ش

 اذإو « عيبلا هبشل زاوجلا عنم اهلصأ يف ةلاهجلا تناك اذإف « لاب سيل اب لام ةضواعم اهنإ ثيح

 ىلإ كتبتاك لاق ول امك ةباتكلا دقع يف يأ :ش ( هيف لجألا ةلاهجب لدبلا ةلاهج ربتعتف ) :م

 . ةحماسملا ىلع اهانبم نأل « ةباتكلا تحص ءاطعلا وأ سايدلاو داصحلا

 ةفلتخم اًسانجأ ةلاكولا يف لعجو اًدحاو اًسنج دبعلا انه اه فنصملا لعج فيك : تلق نإف

 . اًقلطم دبعلا يرشب ةلاكولا زوجي مل ىتح

 اًقلطم زاوجلا عنم بوكرملاك ةطسوتم وأ « الثم ةبادلاك ةيلاع اًسانجأ لمش نإ ظفللا : تلق

 ينتبي اميف هعنم دبعلاك ةلفاس اًسانجأ لمش نإو « اهريغو عيبلاو حاكنلاو ةلاكولاو ةباتكلا يف

 -هللا همحر- دمحأ لاق هبو :ش ( سايقلا وهو ‹ زوجي ال : -هللا همحر- يعفاشلا لاقو ) :م

 م لامب لام ةضواعم دقع ةباتكلا دقع نأل يأ :ش ( ةضواعم هنأل ):م سايقلا وه امهبهذمو

 لوهجملا لدبلا عم عيبلاو « هيف طرش يه امك اهيف طرش لدبلا ةيمست نأ يف :ش ( عيبلا هبشاف)

 . ةباتكلا اذكف « زوجي ال لوهجملا لجألاو

 لدبلا نأل « ءادتبالا يف يأ :ش ( لام ريغب لام ةضواعم ) :م ةباتكلا دقع يأ :ش ( هنأ اتلو ) :م

 ءءاهتنالا يف لام ةضواعم يف يآ :ش ( لامب وا ) :م لاب سیل وهو رجحلا كفب لباقم ءادتبالا يف

 لب ‹ هسفن ةيلام كلمتي ال دبعلا نأل :ش ( هيف كلملا طقسي هجو ىلع نكل ) :م ةبقرلا لباقي هنأل

 . ىلوملا كلم طقسي

 الأ ءلامب لام ةضواعم نوكيف « لوخدلا دنع لام عضبلا عفانم نأل :ش ( حاکنلا هبشأف ) :م

 ىلع ردقي ال اذهلو « جوزلل كلما طقسي هجو ىلع نكل نايعألاك اهلعج عرشلا نأ ىرت

 :ش ( ةحماسملا ىلع ىنتبي هنأ ) :م حاكنلاك ةباتكلا نوك يف عماجلا ىنحملا يأ :ش ( عماجلاو ) :م

 م حاكنلاب اهقاحلإ يف ناك رادقملا اذهو « حاكنلاك ةحماسملا ىلع ىنتبي ةباتكلا دقع نأ يأ
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 ‹ زئاج وهفرمخ ىلع هدبع ينارصنلا بتاك اذإو : لاق . ةسكامملا ىلع هانبم نأل « عيبلا فالخب

 ملسا امهیأو انقح يف لخلا ةلزنب مهقح يف لام اهنأل ؛ اًرفاك دبعلاو اًمولعم ارادقم ناك اذإ هانعم

 رمخلا ذإ كلذ ميلستلا يفو . اهكلمنو رمحلا كيلمت نع عونم ملسملا نأل ٠ رمخلا ةميق ىلومللف

 هتميق هيلع بجيف ‹ لدبلا ميلست نع زجعيف نوعتم ريغ

 نأب راشأ عيبلا هبشأف « يعفاشلا لوق نع باوج اذه :ش ( ةسكامملا ىلع هانبم نأل  عيبلا فالخب)

 ‹ ةقياضملاو ةسكامملا ىلع عيبلا ءانتباوهو قرافلا لاق « دوجولا لطاب عيبلا ىلع ةباتكلا « هسايق

 . ةلهاسملاو ةحماسملا ىلع ةباتكلا ءانتباو

 زئاج وهف رمخ ىلع هدبع ينارصنلا بتاك اذإو) :م : «ريغصلا عماجلا » يف يآ :ش ( لاق ) :م

 رمخلا ناك اذإ « ريغصلا عماجلا » يف يذلا ىنعم يأ :ش ( ؟رفاك دبعلاو امولعم ؟رادقم ناك اذإ هانعم

 . اًنارصن اضيأ دبعلا نوكي نأو « اًمولعم ارادقم

 بوقعي نع دمحم لاق هنإف ريسفتلا اذه ىلإ جاتحي ناك امل يه امك دمحم ةرابعب ىتأ ولو

 ةزئاج ةبتاكملا : لاق رمخ لاطرأ ىلع اًينارصن هل دبع بتاك ينارصن لجر يف ةفينح يبأ نع

 . ةباتكلا هذه زاوج يف نيديق نم دب ال هنأ ىلإ اذهب راشأ « ةرابعلا هذهب تأي مل الو

 ًارفاك دبعلا نوكي نأ : يناثلاو « ةعنام ةلاهجلا نأل « اًمولعم ارادقم رمخلا نوكي نأ : لوألا

 . زوجي ال اًملسم ناك اذإ الإ

 راصو «روكذملا لدبلا ءادأب قتعلا اقيلعت ةباتكلا نمضتل قتعي رمخلا ىدأ اذإ اذه عم نكلو

 ضعب هركذ اذك « قتعي هنإف رمخلا بتاكملا ىدأف رمخ ىلع ملسملا دبع ملسملا بتاك ول امك

 حرش » يف يروباسينلاو [....... ] نيدلا محنو يزارلاو نيدلا ريهظ يضاقلاك خياشما

 ىدأ ولو . قتعي ال رمخلا ىدأ ول :٠يشاترمتلا»و « يواحطلا حرش » يفو . « ريخصلا عماجل ا

 . قتعي ةميقلا

 م دبعلاو ىلوملا نم يأ :ش ( ملسأ امهيأو « انقح يف لخلا ةلزنمب مهقح يف لام اهنأل ) :م

 .همحر- دمحمو ةياور يف -هللا همحر- دمحأو كلامو يعفاشلا دنعو :ش ( رمخلا ةميق ىلومللف)

 . هسفن زجع هنأك راصف لدبلا ميلست هنكيي ال هنأل « ةباتكلا دسفت هنع ةياور يف -هللا

 كلمتلاو كيلمتلا يأ :ش ( كلذ ميلستلا يفو « اهكلمنو رمخلا كيلمت نع عونمن ملسملا نأل ) :م

 اذإب راشأ :ش ( هتميق هيلع بجيف لدبلا ميلست نع رجعيف نيعتف ريغ رمخلا ذإ ) :م دحاو لك رابتعاب

 . ةباتكلا دقع درجمب اهيف تبثي كلم اف ةنيعم ريغ ةروكذملا ةلأسملا يف رمخلا نأ ةيليلعتلا
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 ‹ ضعبلا هلاق ام ىلع عيبلا دسفي ثيح امهدحأ ملسأ مث ارمخ نايمذلا عيابت اذإ ام فالخب اذهو

 ىلع ربجي ةميقلاب ىنأو فيصو ىلع بتاك ول هنإف ةلمحلا يف ةباتكلا يف الدب حلصت ةميقلا نأل
 : لاق . اقرتفاف ةميقلا ىلع اًحيحص دقعني ال عيبلا امأ « ةميقلا ىلع دقعلا ىقبي نأ زاجف لوبقلا

 ملس ىلوملا ىلإ نيضوعلا دحأ لصو اذإف ‹ ةضواعملا ىنعم ةباتكلا يف نأل « قتع اهضبق اذإو

 نأل ‹ ةباتكلا زجت مل ثيح اًملسم دبعلا ناك اذإ ام فالخب « قتعلاب كلذو دبعلل رخآلا ضوعلا

 . ملعأ هللاو لبق نم هانيب دقو قتع اهادأ ولو « رمخلا مازتلا لهأ نم سيل ملسلملا

 ثيح امهدحأ ملسأ مث ارمخ نايمذلا عيابت ا ذإ ام فالخب ) :م هانركذ يذلا يأ :ش (اذهو ) :م

 يف اًصضوع حلصت ال ىمسملا ميلست نع عقو امك رجعلا نأل :ش ( ضعبلا هلاق ام ىلع عيبلا دسفي

 . دسفف لاحب عيبلا

 عيبلا يف باوجلا نوكي نأ يغبني خياشملا ضعب ركذ هنأل « ضعبلا هلاق ام ىلع : هلوقب ديق

 . عيبملا يف ةياور ةباتكلا يف ةياورلاو ةباتكلا يف باوجلاك

 دقع يفّأالدب حلصت رمخلا ةميق نأل يأ :ش ( ةلمحلا يف ةباتكلا يف الدب حلصت ةميقلا نأل ) :م

 . ةباتكلا

 ربجي ةميقلاب ىتأو) :م ةمدخلل دبع يأ :ش (فيصو ىلع بتاك ول هنإف) :م هلوقب كلذ رهظأو
 دقعني ال عيبلا امأ) :م ءادتبالا نم لهسأ ءاقبلا نأل :ش ( ةميقلا ىلع دقعلا ىقبي نأ زاجف « لوبقلا ىلع

 . ةباتكلاو عيبلا يأ :ش ( اقرتفاف ةميقلا ىلع اًحيحص

 ديهشلا ردصلا ظفل اذهو « رمخلا ةميق ىلوملا ضبق اذإ يأ :ش ( قتع اهضبق اذإو : لاق ) :م

 نأل ) :م ىضم اميف ركذ دقو « قتع اهادأ اذإو -هللا همحر- دمحم ظفل امأ « ريغصلا عماجلا يف

 ‹ قتعلاب كلذو دبعلل رخآلا ضوعلا ملس ىلوملا ىلإ نيضوعلا دحأ لصو اذإف « ةضواعملا ىنعم ةباتكلا يف

 :ش ( رمل ا مازتلا لهأ نم سيل ملسملا نأل « ةباتكلا زجت مل ثيح اًملسم دبعلا ناك اذإ ام فالخب

 . حصي الف هقح يف موقتم لام ريغ اهنوکل

 قتع رمخلا ىدأ اذإ ملسملا دبعلا نأ دارأ « قتع رمخلا ىدأ ولو يأ :ش ( قتع اهادأ ولو ) :م

 ( ملعأ هللاو لبق نم هانيب دقو ) :م هيف فالخلا عم ىصقتسم هانركذ امك قيلعتلا ىنعم دوجول اًضيأ

 . قتع رمخلا ىدأ نإف هلوقب لصفلا لوأ يف هركذ ام ىلإ هب راشأ :ش

 ىلع هبتاك نإو « ىلعملا اذه لعجي ةباتكلابو ملسملا نع هكلم ةلازإب هصيلخت نأل « دري الو زئاج
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 هلعنی نآ بتاکملل زوجي ام باب
 كلذو « ادي ارح ريصي نأ ةباتكلا بجوم نأل < رفسلاو ءارشلاو عيبلا بتاكملسل زوجيو : لاق

 ءارشلاو عيبلاو لدبلا ءادأب ةيرحلا لين وهو هدوصقم ىلإ هلصوي اًفرصت هب ادبتسم فرصتلا ةيكلامب

 . كليو ةرفاسملا ىلإ جاتحتف رضحل لا يف قفتت ال امر ةراجتلا نأل « رفسلا اذكو ‹ ليبقلا اذه نم

 ‹ ىرخأ يف حبريل ةدحاو ةقفص يف يباحي دق رجاتلا نإف ‹ راجتلا عينص نم هنأل « ةاباحملاب عيبلا

 . حيحصلا دقعلا ىلع ىنتہي فرصتلا زاوج نإف

 كلال ائالخ :ش ( رفسلاو ءارشلاو عيبلا بتاكملل زوجيو ) :م : يرودقلا يآ :ش ( لاق ) :م

 فرصشلا ةيكلاب كلذو أدي ارح ريصي نأ ةباتكلا بجوم نأل ) :م لوق يف-هللا همحر- يعفاشلاو

 ءاداب ةيرحلا لين وهو هدوصقم ىلإ هلصوي اًفرصت ) :م فرصتلاب ًالقتسم هنوك لاح يآ :ش ( هب ادېبتسم

 . اًفرصت باصتناو « ةباتكلا لدب يأ :ش ( لدبلا

 ىلإ نيدقاعتملا لصوي يذلا فرصتلا ليبق نم يأ :ش ( ليبقلا اذه نم ءارشلاو عيبلاو ) :م

 ال اذو نيعلا ىلإ لوصولا يرتشملا دوصقمو نمشلا ىلإ لوصولا عئابلا دوصقم نأل ‹ امهدوصقم

 دوصقمو «ةباتكلا لدب ىلإ لوصولا ديسلا دصقم انه اه كلذكو « ءارشلاو عيبلاب الإ لصحي

 . ءارشلاو عيبلاب لصحي اذو ‹ ةيرحلا هنم دبعلا

 . ( ةرفاسملا ىلإ جاتحتف رضحلا يف قفتت ال امر ةراجتلا نأل ء رفسلااذكو ) :م

 . رطخو رورغ هيف : تلق نإف :ش

 عيبلا كليو ) :م بتاكملا نم ناحصيو كلذ امهيف نإف « ةعيدولاو نهرلاب لطبي : تلق

 یباحی یباح نم ةلعافم نزو ىلع وهو الثم نيعستب ةئام يواسي ءيش عيب يهو :ش ( ةاباحملاب

 ال : ةثالثلا لاقو . ةاباحم عيبلا يف هاباحو ءاطعلا ءابحلاو هاطعأ يأ ةوبح هابح لاقي ىتح ةيثالثو

 . قتعلاو ةبهلاك عربت هنأل ةاباحملاب عيبلا كلي

 دق رجاتلا نإف « راجتلا عينص نم ) :م ةاباحملاب عيبلا نأل يآ :ش ( هنأل ) :م هلوقب هلاق ام انلو

 ةقفص يف يآ :ش ( ىرخأ يف حبريل ) :م هيلإ سانلا بولقل اًبالجتسا :ش ( ةدحاو ةقفص يف يباحي

 . فالخلا هيف رکذی مل یرت امک اذهو « یرخآ

 ‹ امهلوق يف فورعملا ىلع الإ عيبلا بتاكملل زوجيالو :« يواحطلا حرش » يف لاقو

 . هلثم يف نباغتي اب الاقو . ريثكلاو ليلقلاب بتاكملا عيب زوجي ةفينح يبأ لوق يف زوجيو
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 فلاخم طرشلا اذه نأل « اًتاسحتسا جرخي نأ هلف ةفوكلا نم جرخي ال نأ هيلع طرش نإف : لاق

 طرشلا لطبف هسفنب صاصتخالا توبثو دادبتسالا ةهج ىلع ديلا ةيكلام وهو دقعلا ىضتقمل
 ةباتكلا نأل اذهو « ةباتكلا دسفت ال هلثمبو دقعلا بلص يف نكمتي مل طرش هنأل ‹دقعلا حصو

 ةمدخ طرش اذإ امك دقعلا بلص يف نكمت طرش يف عيبلاب اهانقحل اف حاكنلا هبشتو عيبلا هبشت

 هبلص يف نكمتي مل طرش يف حاكنلابو لدبلا يف هنأل ‹ ةلوهجم

 ىلع ىلوملا طرش نإف يأ :ش ( هيلع طرش نإف ) :م : «ريغصلا عماجل ا » يف يأ :ش ( لاق ) :م

 ‹« كلذك ةفوكلا ريغ يف مكحلا لب « ديقب سيل اذه :ش ( ةفوكلا نم جرخي ال نأ ) :م بتاكللا

 . يعفاشلا لاق هبو :ش ( اًتاسحتسا جرخي نأ هلف ) :م اهيف ةلأسملا عضو رابتعاب ركذلاب اهصيصختو

 . سايقلا وهو ىلوأ طرشلابف « طرشلا نودب جورخلا هل زوجي ال لوق يفو

 ديلا ةيكلام وهو دقعلا ىضنقمل فلاخم طرشلا اذه نأل ) :م هلوقب ناسحتسالا هجو ىلإ راشأو

 صاصتخالا توبثو ) :م درفنا يأ هيأرب دبتسا نالف لاقي « لالقتسالا يأ :ش ( دادبتسالا ةهج ىلع

 هجورحخ مدع ىلوملا طرش يأ :ش ( طرشلا لطبف ) :م ةفوكلا يف لمعلا صاصتحخا يآ :ش ( هسفنب

 اذه ليقامع باوج رمألا سفن يفاذهو « ةباتكلا دقع يأ :ش ( دقعلا حصو ) :م ةفوكلا نم

 . عيبلا يف امك دقعلا نالطب يضتقي طرشلا

 مل ):م اًطرش ىلوملا هطرش يذلا طرشلا اذه نأل يأ :ش ( طرش هنأل ) :م دقعلا حصو لاقف
 ‹ كلذك سيل انهو نيلدبلا يف نوكي ام دقعلا بلص يف لخادلا نأل :ش ( دقعلا بلص يف نكمتي

 (ةباتكلا دسفت ال ) :م طرشلا اذه لثمب يأ :ش ( هلثمبو ) :م هلباقي اميف الو ةباتكلا لدب يف طرش هنأل

 ةدم ينمدخت نأ ىلع كتبتاك لاق اذإ ام وحن دقعلا بلص يف طرشلا نم نكمت اذإ دسفت اغإو :ش

 . كلذ وحنو ةبتاكم تماد ام اهأطي نأ طرشب فلأ ىلع ةيراج بتاك وأ « اًتامز وأ

 نوك نيبو ادسفم دقعلا بلص يف نكمتملا طرشلا نوك نيب ليصفتلا اذه يأ :ش ( اذهو ) :م

 يف خسفلا لمحت اهنإ ثيح نم :ش ( عيبلا هبشت ةباتكلا نأل ) :م دسفم ريغ نكمتملا ررغلا طرشلا

 هبشتو ءادتبالا يف خسفلا لمتحت ال اهنإ ثيح نم حاكنلا هبشت يأ :ش ( حاكنلا هبشتو ) :م ءادتبالا

 . ءادألاب دوقعملا مات دعب حاكنلاو ةبهلا

 لمتحيو « لدبلا نودب حصت الو ةضواعم اهنإ ثيح نم عيبلا هبشت : ةعيرشلا جات لاق
 يف عيبلاب اهانقحلاف) :م لام ريغب لام ةضواعم اهنإ ثيح نم حاكنلا هبشيو « ءادألا لبق خسفلا

 ةدم ينمدخت نأ ىلع كتبتاك لاق نأب :ش ( ةلوهجم ةمدخ طرش اذإ امك دقعلا بلص يف هنكمت طرش

 م دقعلا بلص يف نوكيف لدبلا يف طرشلا نأل يآ :ش ( لدبلا يف هنأل ) :م بيرق نع انركذ امك

 دقعلا بلص يف يأ :ش ( هبلص يف نكمتي مل طرش يف ) :م حاكنلاب هانقحلأ يآ :ش ( حاكنلابو)
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 طرشلا اذهو ‹ كلملا طاقسإ هنأل « قاتعإ دبعلا بناج يف ةباتكلا نإ لوقن وأ « لصألا وه اذه

 الو : لاق . ةدسافلا طورشلاب لطبي ال قاتعإلاو « طرشلا اذه قح يف اًقاتعإ ربتعاف دبعلا صخي

 دوصقملا ىلإ لسوتلا ةرورض كلملا مايق عم رجحلا كف ةباتكلا نأل « ىلوما نذإب الإ جوزي
 ءيشلاب الإ قدصتي الو بهي الو هل كلملا نأل ‹ ىلوملا نذإب زوجيو . هيلإ ةليسو سيل جوزتلاو

 تارورض نم ريسيلا ءيشلا نأ الإ ‹ هكلميل كلام ريغ وهو عربت ةقدصلاو ةبهلا نأل « ريسيلا
 ةراعإو ةفايض نم أدب دجي ال هنأل « ةراجتلا

 نيليلدلا ةلالد دنع نيهبشلاب لمعلا يآ :ش ( لصألا وه اذهو ) :م طرشلا لطبيو دقعلا حصيف

 . لصألا وه نيلباقتملا

 دحأ ىلإ ال كلملا ةلازإ قاتعإلا نأل :ش ( قاغعإ دبعلا بناج يف ةباتكلا نإ لوقن وأ ) :م

 طاقسإ هنأل ) :م هالوم كلم هنع طقسي اغإو « ءيش بتاكملل لصحي ال هنأل « كلذك ةباتكلاو

 اذهو ):م . قاتعإلا ةلرنمب ديلا قالطإو رجحلا كفو كلملا طاقسإ ةباتكلا دقع نأل يأ :ش ( كلما

 يآ :ش ( ربتعاف) :م هب قلعتي يأ « دبعلا لمتحي جورخلا مدع طرش يأ :ش ( دبعلا صخي طرشلا

 لطبي ال قاتعإلاو ):م جورخلا مدع طرش يأ :ش ( طرشلا اذه قح يف اقاتعإ ) :م ةباتكلا دقع

 هلوقل حيحص قاتعإلاو لطاب طرشلا نإف هبئان هنأ ىلع ادبع قتعأ ول امك :ش ( ةدسافلا طورشلاب

 . قاتعإلا لطبي ال دسافلا طرشلا نأ ىلع ثيدحلا لدف « قتعأ نمل ءالولا » مالسلا هيلع

 . ةثالثلا تلاق هبو :ش ( ىلوملا نذإب الإ جوزتي الو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ريغب جوزتي مل هنذإب الإ جوزتي ال نأ هيلع طرش نإ : - هللا همحر - ىلیل يب نبا لاقو

 رجحلا كف ةباتكلا نأل ) :م هسفن عفانم هكلميل هنذإ ريغب جوزتلا هل زاج كلذ طرتشي مل نإو هنذإ

 دوصقمف دوصقملا ىلإ لسوتلا ةرورض لجأل يآ :ش ( دوصقملا ىلإ لسوتلا ةرورض كلما مايق عم
 سيل جوزتلاو ) :م ءافيٍإال بسكلا ليصحت بتاكملا دوصقمو « كلما مايقب كلذو « لدبلا ىلوملا

 رهملا مازتلا هيف لب «لاملا باستكا نم سيل جوزتلا نأل « دوصقملا ىلإ يأ :ش ( هيلإ ةليسو

 . رهاظب سيلو باستكالا ىلإ ديلا يف ريمضلا - هللا همحر - ةعيرشلا جات داعأو «ةقفنلاو

 وهف هيف مئاق كلم لا ىنعم :ش ( هل كلملا نأل ‹ ىلوملا نذإب ) :م جوزتلا يأ :ش ( زوجيو ) :م

 ‹ مهردلا نود ام يآ :ش ( ريسيلا ءيشلاب الإ قدصتي الو بهي الو ) :م نذإب الإ هل زوجي الف راك

 ( هكلميل كلام ريغ وهو ‹ عربت ةقدصلاو ةبهلا نأل ) :م ةعيرشلا جات هلاق سانلا هيف عسوتي ليلق هنأل

 م ةقرافم يأ :ش ( ادب دجي ال هنأل « ةراجتلا تارورض نم ريسيلا ءيشلا نأ الإ ) :م ماللا ديدشتب :ش

 ۰ . (ةفايض نم )

 :ش ( ةراعإو ) :م فاضأ نم يناثلاو فاض نم لوألاف ةفاضإ نم خسنلا ضعب يفو :ش
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 عربت هنأل ‹ لفكتي الو هعباوتو هتارورض نم وه ام كلي اًئيش كلم نمو نوزهاجما هيلع عمتجيل
 كلذ لك نأل ءالامو اًسفن هيعونب هكلمي الو باستكالاو ةراجتلا تارورض نم سيلف ضحم

 ‹ حصي مل ضوع ىلع بهو نإف « باستكالا عباوت نم سيل عربت هنال ٠ ضرقي الو عربت

 بتاكملا ىلع يأ :ش ( نوزهاجملا هيلع عمتجيل ) :م مهبولقل ابًألجتسا بايثلا وآ رادلا لثم ءيش

 ثعبي يذلا وهو زهجملا هب ديرأ هنأكو « راجتلا نم ينغلا ةماعلا دنع وهو زهاجم عمج وهو

 ينغلا ىلع زهاجملا قالطإ دارآ برغملا يف لاق اذك « هب رفاسيو عاتملا رخاف وهو زاهجلاب ةراجتلا
 ثعب يف نوكي نأ نم معآ هنكلو زهجلملا ةغللا يف لمعتسملاو « هب ملكتت مل برعلاو ةماعلا ةغل

 زهجتو كلذ ريغو تيم او يزاغلا زهجو شيجلا زهجو هثعب زهج لاقي « هريغو زاهجلاب ةراجتلا

 . سيرعلا زاهج اهرسكو ميحلا حتفب زاهحلاو دعتسا اذإ رفسلل

 وهام كلميف ةراجتلا كلي بتاكملاف :ش ( هعباوتو هتارورض نم وه ام كلم اًئيش كلم نمو ) :م

 ( لفكتيالو ) :م ةقدصلا وأ ةبهلا نم ريسيلا ءيشلاو ةراعإلاو ةفايضلاك ةراجتلا تارورض نم

 يف هتلافك مكحو هنذإ ريغب وأ هالوم نذإب ناك ءاوسو هرمأ ريغب وأ هنع لوفكملا رمأب ناك ءاوس :ش

 نأل يآ :ش ( ضحم عربت هنأل ) :م لاحلا يف ال قتعملا دعب هقح يف حصي هيلع روجحللا ةلافكك لامل

 كلي ال ىآ :ش ( هيعونب هكلمي الو باستكالاو ةراجتلا تارورض نم سيلف ) :م صلاخ عربت لفكتلا

 :ش (ًالامو اًسفن) :م :هلوقب امهرسفو لام اب لفكتلاو سفنلاب لفكتلا امهو هيعونب لفكتلا

 ناك ءاوس ينعي « عربت ليفكتلا لك نأل يأ :ش ( عربت كلذ لك نأل ) :م ينعأ ريدقتب امهباصتناو

 . هرمأ ريغب وأ هنع لوفكملا رمأب وأ لاملاب وأ سفنلاب

 هنع لوفكملل ضرقلاك ءادألا دنع ليفكلا نأل رمألاب اذكو « رهاظف رمألاريغبامأ

 . ضحم ع ربت سفنلاب ةلافكلا اذكو « ةراعإ هنأل « عربت ضارقإلاو

 . كلذ يفاني ال سفنلا ميلستو هتمذ يف لام ةباتكلا لدب : تلق نإف

 . ررضتيف بسكلا نم عنتميف هيلع سبحيف كلذ نع زجعي اجر : تلق

 « هدارفنابو ىلوملا نذإب لدبلاب الو لام اب بتاكملا ةلافك زوجي الو : مكاحلل «يفاكلا » يفو

 ناك هنامض نأل ءةلافكلا كلت همزلت مل زجع مث هديس نذإب لفكت نإف « ةلاوحلا لوبق كلذكو

 لفك اروجحم اًدبع نأ ولو ءدبعلا ةلزنمب وهو لفك هنأل « ةلافكلا همزل قتعف نذأ نإو ًالطاب

 هتمزل قتع نإو اهب ذخؤي مل لفك نيح اريغص بتاكملا ناك ولو . ةلافكلا هتمزل قتع مث هتلافكب
 . ةلافكلا

 ضرقتسملل بلطي ال ضرقآ ول ىتح :ش ( باستكالا عباوت نم سيل عربت هنأل ضرقي الو ) :م
 ‹ حصي مل ضوع ىلع بهو نإف ) :م زوجي هيف فرصت ول ىتح هيلع اتومضم نوكي نأ الإ « هلكأ
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 تحت لخدف رهملا هب كلمتي هنإف لاملل باستكا هنأل ٠ زاج هتمأ جوز نإف . ءادتبا عربت هنأل

 امهمحر- يعفاشلاو رفز لوق وهو زوجي ال نأ سايقلاو هدبع بتاك نإ كلذكو : لاق .دقعلا

 دقع هنأ ناسحتسالا هجو . لام ىلع قاتعإلاك هلهأ نم سيل بتاكملاو قتعلا هلآم نأل  -هللا

 ليزي ال هنأل ‹ عيبلا نم هل عفنأ وه نوكي دقو « عيبلاكو ةمألا جيوزتك هكلميف لاملل باستكا

 ‹ يصولاو بألا هكلمي اذهلو ءهلبق هليزي عيبلاو هيلإ لدبلا لوصو دعب الإ كلما

 لاملل باستكا هنأل زاج هتمأ جوز نإف ) :م ةباتكلا دقع يف لحخاد ريغ عربتلاو :ش ( ءادتبا عربت هنأل

 ‹اهجيوزتب لكوي نأ هلاذكو « ةباتكلا دقع يأ :ش ( دقعلا تحت لخدف « رهملا هب كلمتي هنإف

 . زوجي ال ثيح اهسفن ةبتاكملا تجوز ول ام فالخب

 . زوجي نأ يغبني روكذملا ليلعتلا ىلعف : تلق نإف

 . جيوزتلاب اهب دادبتسالا ةيالو توبث كلذ عنميف ىلوملا كلم ىلع ةيقاب اهتبقر نأل : تلق

 . ىلوملا كلم نم بيعلا اذه يغبنيف « زجعي اب رف « بيع هنألو

 . زوجيال اذه عمو هتنبا جيوزت بتاكملا كلي نأ يغبني اذه ىلعف : تلق نإف

 ولو .هتمأ نود هتنبا يف ىلوملا قتع ذفني ىتح ال هتمأو هالومل ةكولم هتنبا نكل معن : تلق

 . هتبتاكمو هتمأ يف كلذ همزليو اهيف اديدج اًريسأ ىلوملا ىلع بجي ال ةضيح هتنبا تضاحو زجع

 . زوجيال ةياورلا رهاظ يفو « زوجي هنأ فسوي يبأ نعف دبع نع هتمأ بتاكملا جوز ولو

 لهأو يلبنحلا يضاقلاو كلام لاق هبو « زوجي ىأ :ش ( هدبع بتاك نإ كلذكو لاق ) :م

 -دمحأ لوقو :ش ( - هللا امهمحر - يعفاشلاو رفز لوق وهو « زوجي ال نأ سايقلاو ) :م رهاظلا
 :ش ( هلهأ نم سيل بتاكملاو ) :م قتعلا ةباتكلا دقع لام يأ :ش ( قتعلا هلام نأل ) :م - هللا همحر

 ال رح تنأو املأ يلإ دأ هدبعل بتاكملا لاق اذإ يأ :ش ( لام ىلع قاتعإلاك ) :م قتعلا لهأ نم يآ

 . قيلعتلاك لاملاب ةباتكلا نأل هدبع بتاكي نأ هل زوجي ال اذكف قيلعتلا اذه زوجي

 كلي امك يأ :ش ( عيبلاكو ةمألا جيوزتك هكلميف لاملل باستكا دقع هنأ ناسحتسالا هجو ) :م

 م باتكلا دقع يأ :ش ( وه نوكي دقو ) :م لاملل باستكا دقع هنأل « ءارشلاو عيبلاو هتمأ جيوزت

 دبعلا نع ىلوملا كلم يأ :ش ( كلملا ليزي ال ) :م ةباتكلا دقع نأل يأ :ش ( هنأل ء عيبلا نم هل عفنأ )

 لدبلا لوصو لبق كلملا ليزي عيبلا يأ :ش ( هلبق هليزي عيبلاو هيلإ لدبلا لوصو دعب الإ ) :م بتاكلملا

 نأ لجألو يأ :ش (يصولاو بألا هكلمي اذهلو ) :م ىلوأ ةباتكلاف عيبلا كلم املف « هيلإ نمشلا وهو

 هدبع بتاكينأ هيصو وأ ريخصلا بألا كلمب هيلإ لدبلا لوصو لبق كلملا ليزت ال ةباتكلا
 .ريغصلا
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 وهام قوف بجوي هنأل « لام ىلع قاتعإلا فالخب ء هل تباث وه ام لثم كولمملل بجوي وه مث
 حصيو كلم عون هيف هل نأل ‹ ىلوملل هؤالوف لوألا قتعي نأ لبق يناثلا ىدأ نإف : لاق . هل تباث

 يف امك هيلإ فيضأ ةيلهألا مدعل دقعلا رشابم ىلإ هتفاضإ رذعت اذإف ةلمجلا يف هيلإ قاتعإلا ةفاضإ

 لقتني ال قتعو كلذ دعب لوألا ىدأ ولف : لاق. ىلوملل كلملا تبثي اًئيش ىرتشا اذإ دبعلا

 ‹كولمملل تبثي لوألا بتاكملا مث يآ :ش ( هل تباث وه ام لثم كولمملل بجوي وه مث ) :م

 كلي اًئيش كلم نم نأ لصألاو يناشلل فرصتلا ةيكلام ةباتكلاب تبثي هنأ دارآ بتاكملل يأ

 هعفدب ضري مل كلاملا نأل < عدوا فالخب ‹ رجآأتسي رجأتسملاو « ريعي ريعملاك هريغ ىلإ هكيلمت

 . هريغ ىلإ

 تباث وه ام قوف بجوي ) :م لام ىلع قاتعإلا نأل يآ :ش ( هنأل لام ىلع قاتعإلا فالخب ) :م

 هنأل « ةباتكلا قوف لام ىلع قاتعإلا نأ هريرحت « هل تباث وه ام قوف بتاكملل تبثي يآ :ش ( هل

 رمآ تابثإ هزيوجت يفف « بتاكملل تباث ريغاذهو « هلدريال هجو ىلع لاحلا يف كلا ةلازإ

 . زوجي ال كلذو « هل تباث وه ام قوف بتاکملل

 قتعي نأ لبق ) م هتباتک لدب یدأ يأ ٤ بتاكملا بتاكم يأ :ش ( يناشلا ىدأ نإف لاق ) :م

 يأ :ش ( ىلوملل هؤالوف ) :م ءادألاب الإ قتعي ال هنأل ةباتكلا لدب لوألا ءادأ لبق دارأ :ش (لوألا

 هل نأل) :م یلوملل هؤالو نوکیو ‹ طرشلا ققحتل قتعي ينعي ىلوملل نوكي بتاكملا بتاكم ءالو

 ىلوملل بتاكم يناثلا نأل كلم عون ينافلا بتاكملا يف ىلوملل نأل يأ :ش ( كلم عون هيف

 اكلم يناثلا ناك لوألا زجع ولاذهلو « ةلع ةلزنمب لوألل ىلوملل هباتك ناكف لوألا ةطساوب

 ىلوم لاقي :ش ( ةلمحجلا يف ) :م ىلوملا ىلإ يأ :ش ( هيلإ قاتعإلا ةفاضإ حصيو ) :م لوألاك ىلوملل

 . هيلاوم ىلع نامئتسالا يف لخدي اذهلو « هقتعم قتعمو ديز

 م ةيصولا وه قحتسي قتعم قتعم هلو ءايحألا يف قتعم هل سيلو نالف ىلومل ىصوأ ولو

 يذلا لوألا بتاكملا وهو :ش ( دقعلا رشابم ىلإ ) :م يناثلا قتع ةفاضإ يأ :ش ( هتفاضإ رذعت اذإف)

 يأ :ش ( هيلإ فيضأ ) :م اًقيقر هنوكل دقعلا ةرشابم ةيلهأ مدعل يأ :ش ( ةيلهألا مدعل ) :م ةلعلا وه

 ةلعلا ةلع ىلإ فاضي ةلعلا ىلإ فاضي امك مكحلا نأل « ةلعلا وه يذلا ىلوملا ىلإ دقعلا فيضأ

 تبثي هنإف :ش ( ىلوملل كلملا تبثي ايش ىرتشا اذإ دبعلا يف امك ) :م ةلعلا ىلإ ةفاضإللا رذعت دنع

 . ةيلهألا مدعل دبعلل هتابثإ رذعتل ىلوملل كلما

 لدب يناثلا ءادأ دعب يآ :ش ( كلذ دعب ) :م لوألا بتاكملا يأ :ش ( لوألا ىدأ ولف : لاق ) :م

 لقتني ال ) :م ةباتكلا لدب ءادأل لوألا يآ :ش ( قتعو ) :م ىلوملل هتيالو نوكو « هقتعو ةباتكلا
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 لوألا قتع دعب يناثلا ىدأ نإو قتعملا نم لقنني ال ءالولاو « اًقتعم لعج ىلوملا نأل « هيلإ ءالولا

 ىلع هدبع قتعأ نإو : لاق « هل تبثيف لصألا وهو ءالولا توبث لهأ نم دقاعلا نأل ‹ هل هؤالوف

 «هعباوت نم الو بسكلا نم تسيل ءايشألا هله نأل < زجی مل هدبع جوز وآ هسفن نم هعاب و لام

 ‹ ضوع ريغب لاوزلا هبشأف سلفغملا ةمذ يف نيدلا تابثإو هتبقر نع كلملا طاقسإ هنألف لوألا امأ

 لغشو هل بييعتو دبعلل صيقنت هنألف ثلاثلا امأو ‹ ةقيقحلا يف لام ىلع قاتعإ هنأل يناثلا اذكو

 : لاق . رم ام ىلع رهملا هتدافتسال باستكا هنأل ةمألا جيوزن فالخب ‹ ةقفنلاو رهملاب هتبقر

 ۰ ‹ بتاكملا ةلزنب ريغصلا قيقر يف يصولاو بألا كلذكو

 :ش ( قتعملا نم لقي ال ءالولاو اًقتعم لعج ىلوملا نأل ) :م لوألا بتاكملا ىلإ يأ :ش ( هيلإ ءالولا

 دلولل قتعمب سيل ةيراجلا ىلوم ةمث نإف « ءالولا رج فالخب « هجو نم ةرشابم قتعم ىلوملا نأل

 رذعت دنع الإ ببسلا ىلإ فاضي ال مكحلا نآ لصألاو « مألا قاتعإ رابتعاب اًبيبست نكلو ةرشابم
 ىلإ ءالولا لقتنيف ةرورضلا تلاز قتعأ اذإف ‹ بألا قتع مدع دنع رذعتلاو . ةلعلا ىلإ ةفاضإلا

 . بألا موق

 قتع دعب ةبتاكملا لدب يناثلا بتاكملا ىدآ نإ يآ :ش ( لوألا قتع دعب يناشلا ىدأ نإو ) :م

 لهآ نم دقاعلا نال ) :م لرألل يناثلا ءالو يآ :ش ( هل هؤالوف ) :م ةباتكلا لدب ءادأب لوألا بتاكللا

 . لوألا بتاكملا وهو دقاعلل يأ :ش ( هل تبثيف ) :م قتعللرشابم هنأل :ش ( لصألا وهو ءالولا توب

 قتعأ نإ يآ :ش ( لام ىلع هدبع قتعأ نإو ) :م : «ريغصلا عماجلا » يف يأ :ش ( لاق ) :م

 وأ ) :م دبعلا نم دبعلا سفن بتاكملا عاب وأ يآ :ش ( هسفن نم هعاب وأ ) :م لام ىلع دبع بتاكللا

 بسكلا عباوت نم دارأ :ش ( هعباوت نم الو بسكلا نم تسيل ءايشألا هذه نأل « زجي مل هدبع جوز

 . ريسي ءيشب هيلإ ءادهإلاو هل ةراعإلاو « هعم لماعي نم ةفاضإ لثم هتارورض

 يف نيدلا تابثإو هتبقر نع كلما طاقسإ هنألف ) :م لام ىلع هدبع قاتعإ يأ :ش ( لوألا ام ) :م

 كلما طاقسإ هنألف لام ىلع دبع عيب وهو :ش ( يناثلا اذكو ‹« ضوع ريغب لاوزلا هبشأف سلفملا ةمذ

 . سلفغملا ةمذ يف نيدلا تابثإو هتبقر نع

 وهو :ش ( كلاثلا امأو . ةقيقحلا يف لام ىلع قاتعإ هنأل ) :م هسفن نم دبع عيب وهو يناثلا اذكو

 نكمتي ةجوز هل دجوو أدبع ىرتشا نم نأل :ش (هل بییعتو دبعلل صيقنت هنألف ) :م هدبع جیوزت
 هتدافتسال باستكا هنأل  ةمألا جيوزت فالخب ‹ ةقفنلاو رهملاب هتبقر لغشو ) :م بيعلا كلذب درلا نم

 كلذكو لاق) :م .لاملل باستكا هنأل زاج هتمأ جوز نإو :هلوق ىلإ هب راش :ش ( رم ام ىلع رهملا

 هتمأ جيوزت امهل زوجي يأ « ركذ ام عيمج يف :ش (بتاكملا ةلزنب ريغصلا قيقر يف يصولاو بألا
 . دمحأو كلام لاق هبو « هدبع ةباتكو
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 امهاوس اميف رظن الو هل اًرظن ةباتكلاو ةمألا جبوزت يف نألو ‹ بئاكملاك باستكالا ناكلمي امهنأل

 - دمحمو ةفينح يبأ دنع كلذ نم ءيش هل زوجي الف هل نوذأملا امأف : لاق . ةيرظن ةيالولاو

 براضملا فالخلا اذه ىلعو < هتمأ جوزی نآ هل : هللا همحر - فسوي وبآ لاقو - هللا امهمحر

 نانع ةكرش كيرشلاو ضوافملاو

 نم اًئيش بتاكملاك ناكليي ال يعفاشلا لاقو . اًضيأ لام ىلعامهقاتعإ زوجي دمحأ نعو

 يف امأ :ش ( هل ارظن ةباتكلاو ةمألا جيوزت يف نألو « بتاكملاك باستكالا ناكلمي امهنأل ) :م كلذ

 ءادأ دعب زجعلا ناك اي رف « اًقيقر دري زجعلاب هنألف ةباتكلا يف امأو . اًمنآ رم املف ةمألا جيوزت

 ةمألا جيوزت ىوس ام يأ :ش ( امهاوس اميف رظن الو ) :م ارظن هنوك يف كشال كلذو « موجن

 ءامهاوس زوجي ال اإ ينعي « ليلعتلا ضرعم يف مالكلا اذه :ش ( ةيرظن ةيالولاو ) :م ةباتكلاو

 . امهريغ يف رظن الو ةيرظن امهتيالو نأل

 يف هل نوذأملا دبعلا يأ :ش ( هل نوذاملا اماف ) :م : «ريغصلا عماجل ا » يف يأ :ش ( لاق ) :م

 كلي الف خسنلا ضعب يفو . ءايشألا نم ركذ ام يآ :ش ( كلذ نم ءيش هل زوجي الف) :م ةراجتلا

 نآ هل : - هللا همحر - فسوي وبآ لاقو . - هللا امهمحر - دمحمو ةفينح يبأ دنع ) :م كلذ نم اًئيش

 م روكذملا فالخلا يأ :ش ( فالخلا اذه ىلعو ) :م هتمأ جيوزت نوذأملل يأ :ش ( هتمآ جوزی

 ناك نم لك نأ اذه يف لصألا : يقانفسلا لاق :ش ( نانع ةكرش كيرشلاو ضوافملاو براضملا)

 بتاكملاو ضرافملاو دجلاو يصولاو بألاك ةمألا جيوزت كلي اهريغو ةراجتلا يف اًماع هفرصت

 نانعلا كيرشو براضملاك ةراجتلا يف اًصاخ هفرصت ناك نم لكو يضاقلا نيمآو يضاقلاو

 . يبوبحملاو ناخ يضاق مامإلا هركذ اذك « دمحمو ةفينح يبأ دنع ةمألا جيوزت كلي ال نوذأملاو

 ضواففملا نأ ال بتاكملا نم وهس انهاه ضراففملا ظفل ليق يكاكلا لاق اذه نعو : تلق

 دبع بتاكي نأ هل زوجي ضوافملا نأ حورشلا ضعب يف ركذ ةيانعلا بحاص لاقو . بتاكملاك

 ركذ كرت : لاقو . فالخلا ركذ هيف سيل هريغو يخركلا نع لقنب لدتساو . فالح الب ةكرشلا

 . هيف ام هيفو قافتالا ىلع ليلد فالخلا

 فالحلااذه ىلعو هلوق يف لاق هنإف يزارتألا حرش حورشلا ضعبب دارأ : تلق

 . هرخآ ىلإ . . . براضملا

 نم كلذ زوجي الو قافتالاب ةمالا جيورت هل زوجي ضوافملا نأل ‹ رظن لقنلا اذه يف انلو

 يف يخركلا صن ام ىلإ ىرت الأ - هللا همحر - فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع نانعلا يكيرش دحأ

 يف مهل نذأيو ةراجتلا ديبع بتاكي نأ نيضوافملا دحأل زوجيو : ةضوافملا باب يف «هرصتخم»

 ‹ اًضيأ دبعلا جوزي نأ زوجي الو « لام ىلع ةراجتلا قيقر نم اًئيش قتعي نأ زوجي الو « ةراجتلا
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 ‹ ةراجإللاب هربتعاو بتاكملا ىلع هساق وه

 ءامإلا جيوزت ركذو يخركلا ظفل انه ىلإ ء ةبراضم لاملا عفدي نأ زوجيو « ةمألا جوزي نأ زوجيو
 . هحرش يف - هللا همحر - يرودقلا هتبثأ كلذكو < ىرت امك فالخلا ركذ الب ضوافملل

 يف هل نذأي نأ هلو امهتراجت نم دبع بتاکي نآ نیضوافملا دحألو : « يفاكلا حرش يفو

 الو ةمألا جوزي نأ نانعلا كيرشل سيلو « ةمألا جوزي نأ الو لام ىلع قتعي نأ هل سيلو ةراجتلا

 ۰ . براضملا كلذكو « بتاكي نأ

 مهقتع زوجي ال ةعبرألا فانصألا ءالؤهف « ريغصلا عماجلا » حرش يف ثيللا وبأ هيقفلا لاقو

 دحأ جوز نإو ‹ مهتباتك زوجت ال رشب لوق يفو ناسحتسالا يفو . مهتباتك زوجيو « لام نع

 كيرشلاو يصولاو بألا ةعبرألا فانصألاب دارأو . ىهتنا . قافتالاب حاكنلا زاج ةمأ ءالؤه نم

 دحأ جوز اًبراضم وأ نانع كيرش وأ اًنوذأم اًدبع ناك ولو هيقفلا لاق مث « بتاكملاو ضوافملا

 - فسوي يبأ لوق يف زوجيو - هللا امهمحر - دمحمو ةفينح يبأ لوق يف زجي مل ةثالثلا ءالؤه

 رفنلا ءالؤه نم دحآ جوز ولو . قافتالاب ةثالثلا رفنلا ءالؤه ةباتك زوجي الو « - هللا همحر

 . قافتالاب زجي مل ةأرما دبعلا انركذ يتلا ةعبرألا رفنلا نم وأ ةثالثلا

 ةباتكلا نوكليو لام ىلع قتعلا نوكلي ال ضوافملاو يصولاو بألا : يواحطلا حرش يفو

 دبعلاو نوذأملا يبصلا امأو . دبعلا جيوزت مهل سيلو ةمألا جيوزت نوكلييب ةثالشلا ءالؤهو <

 يفو « عامجإلاب دبعلا جيوزت الو ةباتكلا زوجي ال براضملاو نانع ةكرش كيرشلاو نوذأملا
 زوجي فسوي يبأ دنعو « زوجي ال - هللا امهمحر - دمحمو ةفينح يبأ دنع فالتخا ةمألا جيوزت

 . ةمألا هجيوزت يف هيف فالح ال ضوافملا نأ ملعف . ىهتنا <

 ىلع) :م ةمألا جيوزت زاوج يف نوذأملا ساق - هللا همحر - فسوي وبأ يأ :ش ( هساق وه ) :م

 . ةراجإلاب جيوزتلا ربتعا يأ :ش ( ةراجإلاب هربتعاو ) :م ةمألا جيوزت هل زوجي ذئنيح :ش ( بتاكملا

 . هتمأ جوزي نأ هل زوجي كلذكف « هتمأو هدبع رجؤي نأ هل زوجي هل نوذأملا نإف

 . يناثلا يف رابتعالاو لوألا يف سايقلا ظفل راتخا مل : تلق نإ

 نوذأملا امهو نيينعملا يف سايقلا ظفل لمعتسا : لاق هنأ مهضعب نع يزارتألا لقن : تلق
 نيينعملا نيذه نيب ةلئامملا نأل « ةراجإلاو جيوزتلا امهو نيلعفلا يف رابتعالا ظفلو بتاكملاو

 يف امأو . كلذك سايقلا ظفل لمعتساف فرصتلا قالطإو رجحلا كف « امهنم لكل اذإ ةرهاظ

 ءنيبناجلا نم ةيلالا تاضواعملا نم ةراجإإلا نأ ال ةيلعفلا ثيح نم امهنيب ةلثامملاف نيلعفلا نيذه

 . قيلأ رابتعالا ظفل لامعتسا ناكف « جيوزتلا فالخب

 نيب نوكي ال كلذف عرشلا وه ناك نإ سايقلاب دارملا نأل رظن هيف : ةيانعلا بحاص لاقو
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 اذهو ‹ باستكالا كلمي بتاكملا امأف ‹ ةراجتب سيل اذهو ‹ ةراجتلا كلم هل نوذاملا نأ امهلو

 اذهلو لامل اب لاملا ةلدابم يه ذإ « ةراجإلا نود ةباتكلاب ربتعيف لامل اريغب لام ا ةلدابم هنألو . باستکا

 . دبعلا جيوزت مهلك ءالؤه كلم ال

 . هتيولوأ ملسن الف كلذ ريغ ناك نإو « نينيع

 ردقاذإ ةحارحلا بيبطلا ساق لاقي « ريدقتلا وهو « يوغللا هانعم سايقلا نم دارملا : تلق

 ىلع هلعجو رخآلاب امهدحأ ىواس يأ « لعفلاب لعفلا ساقي اًضيأ ةاواسملاو « اهروغ رامسملاب
 قالطإو رجحلا كف يف ةاواسم امهنيب نأل « بتاكملاو نوذأملا نيب رهاظ ىنعملااذهو « هلاثم

 امهدحأ نأل « ةراجإلاو جيوزتلا نيب اذه لامعتساف « هريظن ىلإ ءيشلا در رابتعالاو « فرصتلا

 - هللا همحر - ةيانعلا بحاص ىوعدو اًقلطم فرصت امهنم لك نأل « ةيلعفلا يف رخآلل ريظن

 . ناهرب ىلإ جاتحت ةرهاظ ريغ رابتعالاو سايقلا نيب فدارتلا

 ‹ ةراجتلا كلي هل نوذأملا نأ ) :م - هللا امهمحر - دمحمو ةفينح يبألو يأ :ش ( امهلو ) :م

 م كلذك ةراجتلاو لام اب لاما ةلدابم سيل هنأل :ش ( ةراجتب سيل ) :م ةمألا جيوزت يآ :ش ( اذهو

 لصوي ال مسا هنأل :ش ( باستكا ) :م ةمألا جيوزت يأ :ش ( اذهو ‹ باستكالا كلمي بتاكملا امأف)

 . اباستكا ناكف « رهملا ىلإ ىلوملا لصي جيوزتلابو « لاما ىلإ هب
 ربتعيف لالا ريغب لامل ةلدابم ) :م رخآ ليلداذهو « ةمألا جيوزت نألو يأ :ش ( هنألو ) :م

 ةلدابم جيوزتلا نأل « ةراجإلاب هرابتعا نم ىلوأ ةباتكلاب جيوزتلا رابتعا نآ دارأ :ش ( ةباتكلاب

 ال ينعي :ش ( ةراجإلا نود ) :م لام لا ريغب لام ةلدابم ءادتبالا يف ةباتكلااذكو « لاملا ريغب لاما

 ماقم ةمئاق ةعفنملا نأل :ش ( لام اب لاما ةلدابم ) :م ةراجإلا يأ :ش ( يه ذإ ) :م ةراجإلاب ربتعي

 (اذهلو) :م لاملاب عرش حاكنلا ءافتناو حاكنلا يف ارهم حلصي اذهلو « لاملا مكح يف نوكيف «نيعلا

 بتاكملا يأ :ش ( دبعلا جيوزت مهلك ءالؤه كلي ال ) :م ةراجتلا نم سيل جيوزتلا نألو يآ :ش

 سيل هنأل « ةراجتلا نم سيل دبعلا جيوزت نأل « نانعلا كيرشو ضوافملاو براضملاو نوذأملاو

 جيوزت بتاكملل زوجي يلبنحلا باطخلا وبآ لاقو . لاملا باستكا نم وهالو لامل اب لامل ا ةلدابم

 . هانرکذ ام انلو «دبع
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 لصف
 هتباتک یف لخد هنباو هاب بتاكملا یرتشا اذإو : لاق

 اهو . ًالصأ لخدي نم ىضم اميف نيبو « ةباتكلا يف لخدي نم نايب يف لصف اذه يأ :ش

 . لصألا يلي عبتلاو « اعبت لخدي نم نيبي انه

 انه اه :ش ( هتباتک يف لخد هنباو هابا بتاکملا یرتشا اذإو ) :م : يرودقلا يآ :ش ( لاق ) :م

 . ميظعتلل هنبا ىلع هابأ مدق هنأ : لوألا ءرومأ

 يف ادولوم ناك ءاوس « بألا ىلع مدقم نبالاف هتباتك يف لوخدلا ةوق بيترت يف امأو

 ةباتكلا ماكحآ عيمج هقح يف رهظي دولوملا نإف « ىرتشملا ىلع مدقم دولوملاو « ىرتشم وأ ةباتكلا

 مرحي ىرتشملاو بألا موجن ىلع ةباتكلا لدب هنم لبقيو هتايح لاح هعيب مرحي هنإف ةيعبتلا يرطب
 بألا موجن ىلع ةياعسلا نم نكي الو « لاح بألا توم دعب لدبلا هنم لبقيو ةايحلا لاح هعيب

 هنبأ ةايح ةلاح هعيب مرحي هنإف بألا امأو . ةيعبتلا يف ةباتكلا يف دولوملا نع هلاح ناصقن رهظيل

 . الجم الو الاح ال هتوم دعب لدبلا هنم لبقي ملو بتاكللا

 زجع دعب هتباتك تقبلو ًالصأ ناكل اًبتاكم راص لقي ملو ةباتكلا يف لخد لاق هنآ : يناثلا

 ةيعبتلا قيرطب لخادلا ةباتك نأ ال بألا عم بتاكملا رجع اذإ لب ٠ كلذك سيلو يلصألا بتاكملا

 : ةلاصألا ال

 اهركذ ولو « بألاب ءافتكا اهركذي ملو هبا وأ هيبأ لثم اهارتشا اذإ همأ مكح نأ : لالا

 انهبن امک ہزجعب قرلا ىلإ نودری یتح « هل اًعبت هتباتک يف نولخدي مهلك ءالؤهو « یلوأ ناک

 . هيلع

 لوق يف مهعيب هل سيل ؛ همآ وآ هدلو وأ هدج وأ هابأ بتاكملا ىرتشا ول :« سانجألا » يفو

 هوبآ بتاكي نأ بتاکملل : ةفينح وبآ لاق درجملا يفو . ءالؤه عيب هل سيل :الاقو . ةفينح يبأ

 .( سانجألا » بحاص ركذ اذكه « هيلع اوبتاكي مل مهنأ لدف « ةارتشملا هدالوأو

 ىلع اًدبع بتاك اذإ ام نيب دالوألا نم ةباتكلا يف يرتشملا نيب قرفلا نايب ىلإ جاتحي : عبارلا
 طقس ريغصلا قتعأ اذإو . ءيش لدبلا نم طقسي مل يرتشملا قتعأ اذإ هنإف « ريغصلا دلو هسفن

 لبق هررقتل لدبلا رمأ يف هب ربتعم الو هجو لك نم عبت يرتشملا نأ وهو هصخي ام لدبلا نم
 ةلباقمو هتلباقم يف لدبلا ناكو هجو نم دقعلاب ادوصقم ناك دقف ريغصلا امأو ةباتكلا يف هلوخد

 . هصخی ام طقس اذهلف « هدلاو
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 ‹ ناكمإلا ردقب ةلصلل اًقيقح اًبتاكم لعجيف قاتعإلا لهأ نم نكي مل نإو بتاكي نأ لهأ نم هنأل

 مل هل دالوأل هنم مرحم محر اذ یرتشا نإو « هيلع قتعی قاتعإلا كلم ناك یتسم رحلا نآ یرت الآ
 بوجو ذإ ةدالولا ةبارقب ارابتعا لخدي الاقو . - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع هتباتك يف لخدي

 ريغ اكلم ال اسك بتاكملل نأ هلو . ةيرحلا قح يف رحلا يف ناقرتفي ال اذهلو « امهمظتني ةلصلا
 ء دلولاو دلاولا ةقفضنب بطاخب بسكلا ىلع رداقلا نأ ىتح « دالولا يف ةلصلل يفكي بسكلا نأ

 . رسىملا ىلع الإ خألا ةقفن بجت ال ىتح اهريغب يفكي الو

 عربت فرصت هنأل « زوجيال ةثالثلا دنعو اندنع زوجي هماحرأ يوذ هءارش نأ : سماخلا

 ىرتشا ول امأ « ديسلا نم هيف ررض ال فرصت هنأل « زوجي يلبنحلا يضاقلا لاقو . قاتعإلاك

 عطقلا هباحصأ نم يزورملا قاحسإ يبأ نعو . نالوق يعفاشلل هتحص يفف ديسلا نذإب هبيرق
 زوجي ال فرصت لك يف مث هيلع بتاكتي ةحصلا لوق ىلع مث « زوجي دمحأ دنعو « ةحصلاب
 امهمحر- دمحأو كلام لاق هبو زوجي لوق ىف نالوق هيف ىعفاشلل ديسلا نذإب هلعف اذإف بتاكملل

 . هللا

 مل نإو ) :م لعافلا ءاثب نزو ىلع :ش ( بتاكي نأ لهأ نم ) :م بتاكملا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م

 رحلا نأ ىرت الأ ‹ ناكمإلا ردقب ةلصلل اًقيقحت ) :م ءاتلا رسكب :ش ( اًبتاكم لعجيف قاتعإلا لهأ نم نكي

 ةلصل اًقيقحت هيلع قتعي مرحم محر يذل كلم اذإ رحلا نأ دارأ :ش ( هيلع قتعي قاتعإلا كلمي ناك ىتم

 . ناكمإلا ردقب محرلا ةلصل اًقيقحت هيلع بتاكتي هبيرق بتاكملا كلم اذإ اذكف « محرلا

 لخدي مل) :م ةمعلاو معلاو تخألاو خألاك :ش ( هل دالوأل هنم مرحم محر اذ ىرتشا نإو ) :م
 ( امهمظتني ةلصلا بوجو ذإ ةدالولا ةبارقب ارابتعا لخدي الاقو . - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع هتباتك يف

 بوجو نأ لجألو يآ :ش ( اذهلو ) :م ةدالولا ريغ مرحملا محرلا اذو ةدالولا ةبارق مظتني يأ :ش

 هيلع قتعي هابأ رحلا ىرتشا اذإ يأ :ش ( ةيرحلا قح يف رحلا يف ناقرتفي ال ) :م نيلبقلا مظتني ةلصلا

 . هاخأ ىرتشا اذإ اذکف

 ام دوجول :ش ( اكلم ال اًبسك بتاكملل نأ ) :م - هللا همحر - ةفينح يبألو يأ :ش ( هلو ) :م

 اًبسك باصأ نإو « هل ةقدصلا لحتو اهارتشا ول هتأرما حاكن دسفي ال اذهلو « قرلا وهو هيفاني

 ىلع هتردق نأ دارأ :ش ( دالولا يف ةلصلل يفكي بسكلا نأ ريغ ) : م رارسألا يف اذك ةبهلا كلي الو

 (دلولاو دلاولا ةقفنب بطاخي بسكلا ىلع رداقلا نأ ىتح ) :م ةدالولا ةبارق يف ةلصلا بجوت بسكلا

 ىتح ) :م ةلصلا ريغب بسكلا يفكي الو يأ :ش ( اهريغب يفكي الو ) : م رسوم نكي مل نإو : ش

 يف لوخدلاو بسكلا ىلع ردقي ناك نإو ‹ رسعملا خألا ىلع رسعملا :ش ( خألا ةقفن بجي ال

 خألا ىلع يأ :ش ( رسوما ىلعالإ) :م ةلصلا بوجو عضوي صتخيف ةلصلا قيرطب ةباتكلا
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 يف لوألابو ‹ قتعلا يف يناشلاب اهانقحلاف دالولا ةبارقو مامعألا ينب نيب تطسوت ةبارق هذه نألو

 ناك بتناك اذإ نيكيرشلا دحأ نأ ىتح ةباتكلا نم اذوفن عرسآ قتعلا نأل « ىلوأ اذهو ةباتكلا

 ةباتكلا يف اهدلو لخد هدلو مآ ىرتشا اذإو : لاق . هخسف هل نوکی ال قتعأ اذإو « هخسف رخآلل

 ‹ اهدلو اهعم ناك اذإ هانعمو ‹ اهعيب زجي ملو

 . رسوملا

 ةبارقلا يه يتلا :ش ( مامعألا ينب نيب تطسوت ) :م ةوخألا ةبارق يأ :ش ( ةبارق هذه نألو ) :م

 خألا نأ لصاحلا . ةبيرقلا ةبارقلا يه يتلا دالولا ةبارق نيبو يأ :ش ( دالولا ةبارقو ) :م ةديعبلا

 ءالولا هبشيو « صاصقلا نايرجو ةداهشلا لوبقو ةليحلا لحو ةاكزلا قح يف مامعألا ينب هبشي

 . احاكنإ امهنيب عمجلا ةمرحو ةلصلا ضارتقاو ةحكانملا ةمرح يف

 ناك اذإ يأ :ش ( يناثلاب اهانقحلاف ) :م نيهبشلاب انلمعف « امهنم ظح وذ نيئيشلل هباشملاف

 ىتح :ش ( قتعلا يف ) :م دالولا ةبارق وهو يناشلاب ةطسوتملا يه يتلا ةوخإلا ةبارق انقحلأف كلذك

 اهانقحخلأ يأ :ش ( ةباتكلا يف لوألابو ) :م هدلو دلاو كلم اذإ امك « هيلع قتعي هاخأ رحلا كلم اذإ

 مل هاخأ بتاكملا كلم اذإ ىتح « ةباتكلا مكح يف مامعألا ونب يأ يتلا ةديعبلا ةبارقلا وهو لوألاب

 . امهظفح امهل اريفوتو نيهبشلاب ًالمع همع نبا كلم اذإ امك « هتباتك يف لخدي

 ًاذوفن عرسأ قتعلا نأل ):م سكعلا نم ىلوأ هجولا اذه ىلع لمعلا يأ :ش ( ىلوا اذهو ) :م

 اذإو ‹ هخسف رخآلل ناك ) :م امهنيب كرتشملا دبعلا :ش ( بتاك اذإ نيكيرشلا دحأ نأ ىتح « ةباتكلا نم

 . قتعلا خسف يأ :ش ( هخسف هل نوی ال قتعأ

 قتعي هاخأ رحلا كلم اذإ لوقن نأ اًضيأ انيلع بجو هارتشا اذإ هوخأ هيلع بتاكتي انلق ولف

 ةطسوتم ةوخألا ةبارق ذئنيح ىقبي الف « مامعألا ينب ةبارق هبشب لمعلا مزلت ذئنيحف « اًضيأ هيلع
 اطسوتم طسوتملا قبي مل امهل لمعي مل امف « نيبناجلا نم ظح وذ طسوتملا نأل « نيتبارقلا نيب

 ءارتشا دارأ :ش ( ةباتكلا يف اهدلو لخد هدلو مأ ىرتشا اذإو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ال هتأرما ىرتشا اذإ بتاكملا نأ اذه يف لصألاو « نآلا ءيجي ام ىلع اهنم هدلو اهعمو هدلو مأ

 (اهعيب زجي ملو ) :م حاكنلا لطبي ال ديلا كلم هلو « اهتبقر يف ةقيقح كلملا مدعل اهحاكن لطبي

 هنم دلو اهل نکی ملو هتآرما یرتشا اذ امآ « اهنم هدلو اهعمو اهارتشا نأ دعب هدلو مآ عیب يآ :ش

 اذكو « هببسب عيبلا عنتمي الف « ةلصلا قاقحتسال ببسب سيل حاكنلا نأل « اهعيبي نأ هلف

 . ةقيقح هتبقر كلمت مل اهنأل < حاكنلاب اهأطي نأ هلو اهحاكن لطبي مل اهجوز ترتشا اذإ ةبتاكملا

 يف اهدلو لخد هدلو مأ ىرتشا اذإ دمحم لوق ىنعم يأ :ش ( اهدلو اهعم ناك اذإ هانعمو ) :م
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 لاق . مكحلا اذه يف دلولل عبت اهنألف اهعيب عانتما امأو . هانركذ املف ةباتكلا يف دلولا لوخد امأ

 (اهدلو اهقتعأ » : مالسلاو ةالصلا هيلع

 ام هب دارآ :ش ( هانركذ املف ةباتكلا يف دلولا لوخد امأ ) :م ادلو اهنم ناك اذإ اهعيب زجي ملو ةباتكلا

 ( مكحلا اذه يف دلولل عبت اهنألف اهعيب عانتما امأو ) :م بتاكي نأ لهأ نم هنأل ؛ لصفلا لوا يف هركذ

 . ةيرحلا مكح يف يأ :ش

 قح دلولل تبث انه اهو « اهقح مألل تبشي ال نأ يغبنيف ةقيقح دلولل تبث اذإ : تلق نإف

 . دلولا نع اهتبقر طاطحنال اًقيقحت مألل تبثي ال نأ يغبنيف « ةيرحلا

 اًقيقحت ةباتكلا نود مكحلا اذه مألل تبشيف عيبلا زاوج مدع اهنم ماكحأ ةباتكلل : تلق

 تر طاطحنال

 . دلولل اعبت هبتاكم ريصت ال مل : تلق نإف

 . مالا فالخب هيلع ادراو نوکیف ‹ هؤزج دلولاو ‹ بتاكملا ىلع درو اغإ دقعلا : تلق

 دلولا مآ عيب زاوج مدع ىلع ًالیلد هدروأ :ش ( ٠ اهدلو اهقتعأ » : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق ) :م

 هجرخأ ثيدحلااذه مث ء اذهب ربخأ مالسلا هيلع هنأل « اهدلو قتعب تقتعاهنأل « روكذللا

 نبا نع ةمركع نع هللا دبع نب نيسح نع ةربس يبأ نب ركب يبأو سيو يبأ ةياور نم يقهيبلا

 اهقتعأ » لاق لب يبنلا نبا ميهاربإ مآ تدلو امل : لاق سابع نبا سيوأ وبآ رکذی ملو سابع

 ۰ . «اهدلو

 ةراشب يبأ نبا نع ايركز نب ديعس نع ةيقب ان بويأ نب دايز ثيدح نم هاور يقهيبلا مث
 اهقتعا » : لب هللا لوسر لاق ةيرام تدلو ال : لاق سابع نبا نع ةمركع نع نيسح يب نبا نع

 نع ةمركع نع قورسم نب ديعس نع ىور مث « ةبيجع ةلع ةمركع ثيدحلو : لاق مث ٠ اهدلو

 . (اطقس ناك نإو ءاهدلو اهقتعا » : لاق رمع

 ‹ هوحن ركذف - هنع هللا يضر - رمع لاق سابع نبا نع ةمركع نع فيصحخ نع یور مث

 . حيحصلا هلعج مث - هنع هللا يضر - رمع ىلإ ثيدحلا داعف لاق

 ‹ ةفوقوم ىرحخألاو ةعوفرم امهادحإ ةمركع ىور « اًظفل ناتفلتخم ناتيضق ناتاه : تلق

 حيحص لاقو ةعوفرملا ةياورلا «كردتسملا » يف مكاحلا جرخأ دقو . ىرخألاب امهادحإ للعت الف

 نع يلشهنلا ركب يبأ نع مصاع نبا ثيدح نم ةجام نبا هجرخأو . ةعباتم اهل ركذ مث دانسإلا

 نم ةعباتم ثيدحلل ءاج دقو . ةعامج هقثوو ملسم هل جرخآ يلشهنلاو ‹ هللا دبع نب نیسح

 . دیج دنسب رخآ هجو



 مآ اهنأل - هللا امهمحر - دمحمو فسوي يبأ لوق يف باوجلا كلذكف اهدلو اهعم نكي مل نإو

 نأل ‹ دلو اهعم ناك نإو اهعيب زوجي نأ سايقلا نأ هلو - هللا همحر - ةفينح يبإأل اًقالخ دلو
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 هيفني سایقلاو ءادتبا تبثي تشي ت تبث ول دلولا نودبو هيلع ءانب دلولا يف ذ هتوبثل اًعبت دلو اهعم

 هللا ديبع انثدح دمحم نع بعصم انثدح غبصأ نب مساق قيرط نم انور : مزح نبا لاق

 مآ ةيرام تدلو ام» : لاق سابع نبا نع ةمركع نع يريرحلا ميركلا دبع نع يقولا وه رمع نبا

 ربخ اذهو :مزح نبا لاق مث «« اهدلو اهقتعأ » : ي هللا لوسر لاق -اهنع هللا يضر- ميهاربإ

 باب يف هيف مالكلا انطسب دقو دنسلا حيحص عويبلا باتك يف لاقو . تاقث هتاور لك دنسلا ديج

 . داليتسالا

 فسوي يبآ لوق يف ) :م اهعيب زجي مل ينعي :ش ( باوجلا كلذكف اهدلو اهعم نكي مل نإو ) :م

 يبألو يأ :ش ( هلو . - هللا همحر - ةفينح يبأل اًنالخ « دلو مأ اهنأل ٠ - هللا امهمحر - دمحمو

 ( فوقوم بتاكملا بسك نأل « دلو اهعم ناك نإو اهعيب زوجي نأ سايقلا نأ ) :م - هللا همحر -
 هلامو وه دوعيف زجعي نأ نيبو « هل لدبلا نم لضف امو قتعيف لدبلا يدؤي نأ نيب ددرتم يأ :ش

 . یلوملل
 ( هب قلعتی الف ) :م هل كلم ال هنآ ملعف هتاعربت حصت الو اهئارشب هتأرما حاکن دسفی ال اذهلو

 لمتحم ريغ هبسك ناكل قلعت ول ذإ داليتسالا وهو :ش ( خسفلا لمتحبي ال ام ) :م هبسكب يأ :ش

 لكو فوقوم هبسك نأ ريرحتلاو . زوجي ال امهالكو « خسفلل ًالمتحم داليتسالا ناك وأ خسفلل

 ال ام هب قلعتي نأ زوجي ال خسفلا لبقي امو ‹ خسفلا لبقي بتاكملا بسكف خسفلا لبقي فوقوم
 اعبت نوكي نأ زوجي ال یوقألاو هلبقي يذلا نم ىوقأ هلبقي ال ام نأل « داليتسالاك خسفلا لبقي

 . ىندألل

 يآ :ش ( هتوبثل اعبت دلو اهعم ناك اذإ اميف ) :م عيبلا عانتما وهو :ش ( قحلا اذه تبي هنأ الإ ) :م

 :ش ( ءادتبا تبث ) :م قحا اذه :ش ( تبث ول دلولا نودبو هيلع ءانب دلولا يف ) :م عيبلا عانتما توبثل

 ناک اذإ ام فالخب « سايقلا هب كرتي هيف صن ال ينعي :ش ( هيفني سايقلاو ) :م رمألا ءادتبا يف يأ

 . دلولا اهعم

 هيفن صصخف ليلدلا لوأ يف ركذ ام ىلع دلولا عم هيفني ءادتبا هيفني امك سايقلا : تلق نإف

 . مكحت مالكلا ردصل فانم هنأ عم ءادتبالاب

 اهقتعأ ١ :مالسلا هيلع هلوق وهو « رثألاب ناسحتسالا باب نم وه انإو مكحتب سيل : تلق
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 ‹ هل هبسکو همکحک همکح ناکف یرتشملا یف انیب امل هتباتک یف لخد هل ةمآ نم دلو هل دلو ناو

 . هصاصتخا ةوعدلاب عطقني الف . ةوعدلا لبق كلذك نوكيو هبسك بسك دلولا بسك نأل

 ء دك ؤم اهيف تباث عيبا عانتما قح نأل « دلو ةبتاكملا تدلو نإ كلذكو

 . بألا هكلم اذإ مألا قتعي اغإ دلولا نأ كش الو « «اهدلو

 نأ لهأ نم هنأل « هلوق ىلإ هب راشأ :ش ( انيب امل هتباتک يف لخد هل ةمأ نم دلو هل دلو ناو ) :م

 . ىرتشملا دلولا يف يأ :ش ( ىرتشملا يف ) :م قتعلا لهأ نم نكي مل نإو بتاكي

 یتح دلو هل نيأ نمف ‹ ةثالثلا تلاق هبو هتمأ ءطو الو يرستلا كلي ال بتاكملا : تلق نإف

 . هتباتک يف لخدي

 دنع هنم بسنلا توبشل يفكي كلذو « رحل اك ادي هبتاكم كلم يف هل نآ الإ « معن : تلق

 ءدلولا ىعداو بألا اهنطو اذإ نبالا ةيراجو « ةكرتشملا ةيراجلا يف امك هؤطو لحي مل نإو ةوعدلا

 بتاكمو رح نيب ةيراج هلوقب طوسبملا يف هركذ ام ءاعدا يف رحلا لثم بتاكملا نأ ىلع ليلدلاو

 فصنو اهرقع فصن نمضيو « هلدلو مأ ةيراجلاو « هدلو دلولا لاق بتاكملا ءاعداف تدلو

 ةوعدلا كلي هبسك يف كلملا تح يف هلاب بتاكملا نأل « اًئيش دلولا ةميق نم نمضيالو

 . دلولا قح توبثل اعبت عيبلا عانتما قح يف دلولا ةيمأ

 - ةثالثلا تلاق هبو «بتاكملا مكحك دلولا مكح يأ :ش ( همكحك همكح ناكف ) :م

 - يعفاشلل »؟ هل دلو مأ ةمألا ريصت لهو رح هتيراج نم هدلو ةيرهاظلا دنعو . - هللا مهمحر

 - دمحمو فسوي وبأو دمحأ لاق هيو ‹ هل دلو مآ ريصت اهنأ امهدحأ « نالوق هيف - هللا همحر

 - دمحأ نع ةياور وهو ‹ كلامو ةفينح وبأ لاق هبو ‹ هل دلو مأ ريصت ال يناثلاو « - هللا مهمحر

 دِ :ش ( هبسك بسك دلولا بسك نأل ) :م هدلاول دلولا بسك يأ :ش ( هل هبسکو ) :م - هللا همحر

 نآ دارأ « بسنلا ةوعد لبق يأ « لادلا رسكب :ش ( ةوعدلا لبق كلذك نوكيو ) :م هبسك دلولا

 بتاكملا صاصتخا يآ :ش ( هصاصتخا ةوعدلاب عطقني الف ) :م ةوعدلا لبق هل اناك بسكلاو دلولا

 . ةوعدلا لبق اتباث ناك يذلا هصاصتخا دارأ « هدلو بسكب

 هبو « اهتباتك يف لخدي انز نم وأ اهجوز نم يأ :ش ( دلو ةبتاكملا تدلو نإ كلذكو ) :م
 ةراقلا فاصوألا نم راصف « اررقم يأ :ش ( ادكؤم اهيف تباث عيبلا عانتما قح نأل ) :م ةثالثلا تلاق

 ىلإ يرسي قرلاو ةيرحلاو داليتسالاو ريبدتلاك تاهمألا يف ةيعرشلا ةراقلا فاصوألاو « ةيعرشلا
 عيبو زوجي ال اهعيب نإف ‹ ةقبآلا دلو نع هب زرتحاو « ادكؤم هلوقب كلذ ىلإراشأف « دالرألا
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 ادلو هنم تدلوف اهبتاک مث هدبع نم هتم جوز نمو : لاق. داليثسالاو ريبدتلاك دلولا ىلإ يرسيف

ح لاو قرلا يف اهعبتي اذهلو حجرأ مألا ةيعبت نأل « اهل هبسك ناكو اهتباتك يف لخد
 : لاق ‹ ةير

 تمعز ةأرما هالوم نذاپ بتاكملا جوزت نإو

 ا
 ةرجأتسملا عيب اذكو « مودي ال ام قابإلا ذإ دكؤم ريغ ةقبآلا يف عيبلا عانتما نأل « زوجي اهدلو

 . دكؤمب سيل هنكل « ءيشب اًنورقم الإ اهعيب عنتما امهب تفصتا اذإ ةمألا نإف « ةيباحلاو

 نعازارتحا ةيعرشلا مهلوقو . نيفصولا نيذه لثم نع ازارتحا ةراقلا فاصوألا مهلوقف

 هعيب زجي مل اهدلو ىلإ اهتباتك ترس اذإو « يرست ال اهنإف « رصقلاو لوطلاو ضايبلاو داوسلا

 . ءاش فيك هيف فرصتيف ىلوملا كلم دلولل نإ : لوق يف يعفاشلا لاقو « همأ عيب زجي ملامك

 م دلولا ىلإ عيبلا عانتما تح وهو فصولا اذه يرسي يأ :ش ( دلولا ىلإ يرسيف ) :م

 . اهدالوأ ىلإ دلولا مأو ربدملا يف دكؤملا تباثلا فصولا يرسي امك يأ :ش ( دالیتسالاو ریبدتلاک)

 يف لخد دلو هنم تدلوف اهبتاک مث هدبع نم هتمآ جوز نمو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ءدالوألا ىلإ يرست تاهمألا يف ةيعرشلا ةراقلا فاصرألا نأ ىلع ءانب اًضيأ اذه :ش ( اهتباتك

 نآ انركذ امل :ش ( حجرأ مألا ةيعبت نأل ءاهل هبسك ناكو ) :م مألا ةباتك يف الحاد دلولا ناك اذهلو

 اذهلو ) :م هلوقب كلذ حضوتسا مث . دالوألا ىلإ يرست تاهمألا ىف ةيعرشلا ةراقلا فاصرألا

 . مألا دلولا بتي يأ :ش ( ةيرحلاو قرلا يف اهعبتي

 لوألاو ةصاخ امهعبتي لوخدلا يف يأ « اهل هبسكو اهتباتك يف لخد خسنلا ضعب يف عقو

 ًأطخ لتاق نبالا لتق ول : طوسبملا» يف ركذ دق هنإف « بسكلا وه لوخدلا ةدئاف نأل « هجوألا وه

 . اذك انتلأسم يف نوكت نأ يغبنيف مألا اهب صتخي الو « اًعيمج نيوبألل هتميقف

 ذإ ‹ ءاوس كلذ يف امهلاحو < هيلع ةباتكلا نيدلاولا لبق اذإ اميف ةروصتم ةلأسملا كلت : تلق

 ملف ‹ امهلوبقب اًبتاكم راص دلولا نأل « ىلوملل ةميقلا كلت لعج نكي الو « هيلع امهل ةيالو ال

 امهنأل نيوبألل نوكتف هنع ةميقلا ذخؤت نأ دبالف هتبقر ةميق ىلعو هبسك ىلع ليبس ىلوملل قبي

 . هتناضحب قحأ اناکو « هتایح يف هيلع ناقفنی اناک

 حجرتي مألا بناجو ةيعبتلا قيرطب انه اه ةباتكلا توبث نإف « ةباتكلا يف دولوملا دلولا امأو

 : “يفاكلا» يفو . ءاوس لوبقلا يف امهو لوبقلاب ةباتكلا توبث كانهو « اهنم ءزج هنأل « كلذ يف

 . كلامو دمحأو « لوق يف يعفاشلا لاق هبو « هبسكك مألل هتميق نوكي ةباتكلا يف دولوملا لبق ول

 . هقاتعإو هعيب زوجي ديسلل انق نوكيف لوق يف اهتباتك يف دلولا لخدي ال هنأل « ديسلل لوق يفو

 ( تمعز ةأرما هالوم نذإب بناكملا جوزت نإو ) :م : ريغصلا عماجلا » يف يأ :ش ( لاق ) :م

۳ 



 نزای دبعلا كلذكو « ةميقلاب مهذخاي الو ديبع اهدالواف تقحتس تقحتسا مٹ ادلو هنم تدلوف ةرح اهنآ

 :-هللا همحر-دمحم لاقو -هللا امهمحر- فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع اذهو « جوزتلاب ىلوملا هل

 ام هنأل ءاذهو ‹ رورغلا وهو قحلا اذه توبث ببس يف رحلا كراش هنأل ء ةميقلاب رارحأ اهدالوأ

 . هدالوأ ةيرح لانيل الإ اهحاكن يف بغر

 يآ :ش ( مهذخاي الو ديبع اهدالواف تقحتسا مث دلو هنم تدلوف ةرح اهنأ ) :م تعدا يأ :ش

 . يتأي ام ىلع امهدنع قحتسملا ىلإ اهيدؤي ةميقب يأ :ش ( ةميقلاب ) :م دالرألا ذخأي ال بتاكلملا

 هدلو نإف تقحتسا مث ةجوز نم هلوقل جوزتف :ش ( جوزتلاب ىلوملا هل نذأي دبعلا كلذكو ) :م

 يبأ دنع ) :م نيهجولا يف انركذ يذلا مكحلا يأ :ش ( اذهو ) :م ةميقلاب ذخأي الو امهدنع دبع
 لاق هبو :ش ( ةميقلاب رارحأ اهدالوأ - هللا همحر - دمحم لاقو - هللا امهمحر - فسوي يبأو ةفينح

 اوركذ مهرثكأو امهلوقك لوق يف - هللا همحر - يعفاشلا نع الإ - هللا مهمحر - ةثالثلاو رفز

 روهمجلا هركذ امو دمحم عم فسوي يبأ لوق ركذ ثيللا ابأ نأ الإ ةفينح يبآ عم فسوي يبأ لوق
 ةفباح وبأ لاق لاقف «بيرقتلا باتك يف يرودفلا حرص هبر  هبلإ عوجرلا هلوق هنأل « حصأ

 . ديبع هدالوأو رورخلا مكح دبعلل تبثي ال فسوي وبأو

 هعوجر ركذو « لوألا فسوي يبأ لوق وهو « اًرورغم نوكي هنأ ةفينح يب نع رفز ىورو
 دبعلا ينعأ ءالؤه نم جوزتلا ناك نإ دمحم لوق ىلع مث رارحأ هدالوأ دمحم لاقو . ىوعدلا يف

 مهيلعف ديسلا نذإ ريغب ناك نإو . لاحلا يف رهملاو دلولا ةميق مهيلعف ديسلا نذإب ربدملاو بتاكملاو

 ىلع رح هنم اهجوز نأب اهرغ وأ ةرح اهنآ اهلوقب ةآرملا هترغ اذإ اذه « قتعلا دعب رهملاو دلولا ةميق
 بدم وأ ادبع هرغ يذلا ناك نإو « لاحلا يف جوزلا ىلع دلولا ةميقب عجري بألا نإف « ةرح اهنأ
 . نكي مل وأ هل اًتوذأم دبعلا ناک ءاوس « اوقتعی یتح مهیلع هل عوجر الف ابتاکم وأ

 اهجوزت وأ اهابأ اهجوزي ملو ةرح اهنآ لجر هربخأف ةأرما جوزتي نأ لجرلا دارآ اذإ امأو

 ةآرملا ىلع الو ربخللا ىلع عجريال هنإف ةرح ينإف ينجوز تلاق امو ةرح اهنأ نظ ىلع لجر
 ةرح اهنأ ىلعاهسفن تجوز نيح هترغ اهنأل « تقتعأ اذإ ةمألا ىلع دلولا ةميقب عجري نكلو

 . ةلافكلا نامضك رورغلا نامضو

 نوك وهو :ش ( قحلا اذه توبث ببس يف رحلا كراش ) :م بتاكملا نأل يآ :ش ( هنأل ) :م
 ناكرتشم امهو رورغلا وه قحلا اذه توبث ببس يأ :ش ( رورغلا وهو ) :م ةميقلاب ارح ىلوألا
 بغر ام ) :م بتاكملا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م ببسلا اذه يف امهكارتشا هجو يآ :ش (اذهو) :م هيف
 يفو :ش ( هدالوأ ةيرح لانيل الإ ) :م ةرح اهنأ تمعز يتلا ةآرملا كلت حاكن يف يآ :ش (اهحاکن يف

 . دالوألا ةيرح خسنلا ضعب



 قرلا يف مألا عبتي هب دلولا نأ لصألا نأل ءاذهو « اًميقر نوكيف « نيقيقر نيب دولوم هنآ امهلو

 ىلوملا قح نأل « هانعم يف سيل اذهو ‹ ةباحصلا عامجإب رحلا يف لصألا اذه انفلاخو ةيرحلاو

 قحلي الف لصألا ىلع ىقبيف قاتعلا دعب ام ىلإ ةرخاتم ةميقب ةب انه اهو ةزجان ةميقب روبحم كانه

 . بتاكملاب

 ام قيقر هابأ نأل :ش ( نوقيقر نيب دولوم هنأ ) :م فسوی يبو ةفينح يبأل يأ :ش ( امهلو ) :م

 الاع ناك اذإ امك :ش ( اًقيقر نوكيف ) :م قاقحتسالا توبشب اهتبقر ترهظ همأو ةباتكلا يف ماد
 ينعي :ش ( ةيرحلاو قرلا يف مألا عبتي دلولا نأ لصألا نال ) :م هلبق ال حيضوت :ش ( اذهو ) :م اهلاحب

 .اهؤزج هنأل « ةيرحلاو قرلا يف مألا دلولا عابتا سايقلا نأل

 اذإ اميف يأ :ش ( رحلا يف ) :م روكذملا سايقلا اذه انكرت يأ :ش ( لصألا اذه انفلاخو ) :م

 ىورام ىلع ةباحصلا نم فالتخالا دوجول رظن هيف :ش ( ةباحصلا عامجإب ) :م ارح لجرلا ناك

 - يلع نع رماع نع فرطم نع شايع نب ركب وبأ انثدح «عويبلا يف «هفنصم» يف ةبيش يبآ نبا
 درت لاق هل اهنأ ةنيبلا لجر ماقآ مث ادالوأ هنم تدلوف ةيراج ىرتشا لجر يف :- هنع هللا يضر

 . همرغ ام اهعاب يذلا مرخيف اهدلو هيلع موقيو هيلع

 نآ راسي نب ناميلس نع طيسق يبآ نع یسوم نب بویآ نع ةنييع نب نايفس انثدح : لاق
 ىضقف ةمأ اهدجوف ادالوأ هل تدلوف لجر اهجوزتف ةرح اهنأ تمعزو مهترغف اًموق تتأ ةمأ

 ةداتق نع ديعس نع ىلعألا دبع انثدح « هرغ رورغم لك يف اهدالوأ ةميقب - هنع هللا يضر -رمع

 ىضقف اهيلع رهظ اهديس نإ مث لجر اهجوزتف ةرح اهنآ تمعزف اسان تتأ ةمآ نأ : سالخ نع
 .. هعاتم نم كردأ ام اهجوزل لعجو اهديسل اهدالوأو اهنأ - هنع هللا يضر - نامثع

 نأل ) :م رحلا دلو ىنعم يف سيل يآ :ش ( هانعم يف سيل ) :م بتاكملا دلو يأ :ش ( اذهو ) :م

 ةيرح مكحلا نأ دارأ ةلاح يأ :ش ( ةزجان ةميقب روبجم ) :م رحلا ةلأسم يف يأ :ش ( كانه ىلوملا قح

 ام ىلإ ةرخاتم ةميقب انه اهو ) :م لاحلا يف هتميق باجيإب ىلوملا وهو قحتسملا قح ةاعارم عم دلولا
 ۾ ريخأتلاب قحتسملاب قحاللا ررضلا وهو ادوجوم هب قاحلإلا نم عناملا ناكف :ش ( قاتعلا دعب

 . مكحلا اذه يف :ش ( بتاكملاب قحلي الف ) :م اهل اعبات دلولا نوكي نأ وهو :ش ( لصألا ىلع ىقبيف)

 دنع نأ ىلع لدي هرخآ ىلإ . | ٠ ٠ ةزجان ةميقب زوجت كانه ىلوملا قح نأل هلرق نأ ملعار

 ؛ قتعلا دعب ام ىلإ ةرخأتم ةميقب رارحأ ةروكذملا ةروصلا يف بتاكملا دالوأ - هللا همحر -دمحم

 دالوألا ةميق 5 نأ وهو اذه فالح ٤ طوسبما د يفو « «ريغصلا عماجلا حرش يف هيلع صن اذكهو

 . ىلوملا نم نذإلا دوجول لاحلا يف بجي رهملاو



 ذخؤي رقعلا هيلعف لجر اهقحتسا مث ىلوملا نذإ ريغب كلملا هجو ىلع ةمأ بتاكملا ئطو نإو : لاق

 هجوو . هل نوذأملا كلذكو « قتعي ىتح هب ذخؤي مل حاكنلا هجو ىلع اهئطو نإو « ةباتكلا يف هب

 ةباتكلا تحت ةلخاد اهعباوتو ةراجتلا نأل ىلوملا قح يف نيدلا رهظ لوألا لصفلا يف نأ قرفلا

 مل امأ ءرقعلا بجي ال دحلا طقسي مل امو دحلا طقس ال ءارشلا الول هنأل « اهعباوت نم رقعلا الهو

 ةباتكلا همظتني الف ءيش يف باستكالا نم سيل حاكنلا نأل ‹ يناثلا لصفلا يف رهظي

 :ش ( كلما هجو ىلع ةمأ بتاكملا ئطو نإو ) :م : « ريغصلا عماجلا » يف يأ :ش ( لاق ) :م

 هلوقب قلعتت ةيقابلاو :ش ( ىلوملا نذإ ريغب ) :م اهتطوو حيحص ءارشب ةمأ بتاكم ىرتشا ينعي
 نذإلا هب ذخاؤي نألف ‹ ىلوملا نذإ يف مكحلا اذه ةدئاف هب نيبتيل ىلوملا نذإ ريغب لاق اغإو « ىطو

 . ىلوألا قيرطلاب

 اهحكنف حاكنلاب اًتوذأم ناك ول هنإف حاكنلا يف ءطولا دجو اذإ اميف اذه قرتفي هنأ ىرت الآ

 ام ىلإ رخؤي لب لاحلا يف رهملاب ذخاؤي ال هب اًتوذأم نكي مل ولو . لاحلا يف اهرهب ذخاؤي اهئطوو

 يف :ش ( ةباتكلا يف هب ذخؤي ) :م لثملا رهم يأ :ش ( رقعلا هيلعف لجر اهقحتسا مث ) :م قتعلا دعب
 . قاتعإلا ىلإ ريخأت ريغ نم ةباتكلا لاح

 يأ :ش ( هب ذخؤي مل ) :م حاكنلاب ىلوملا نذإ ريغب يأ :ش ( حاكنلا هجو ىلع اهتطو نإو ) :م

 وأ ة ناك ءاوس ةراجتلا يف هل نوذآملا دبعلا يآ :ش ( هل نوذاملا كلذكو « قتعي ىتح ) :م رقعلاب

 . كلذك همكح . اربدم

 لصفلا يف نأ ) :م حاكنلاب ءطولاو كلملا هجو ىلع ءطولا نيب يأ :ش ( قرفلا هجوو ) :م

 :ش ( اهعباوتو ةراجتلا نأل « ىلوملا قح يف نيدلا رهظ ) :م كلم لا هجو ىلع ءطولا وهو :ش ( لوألا

 عباوت نم هنإف رقعلا وه انه دارملا نكلو « ةريسيلا ةيدهلاو ةفايضلاو ةراعإلاك ةراجتلا عباوت

 ‹ ةراجتلا نيدب ًاًقحلم رقعلا بوجو راصف دحلا مزل لب رقعلا مزلامل ءارشلا الول هنأل « ةراجتلا

 . ةباتكلا ببسب ءارشلا كلم اغنإ هنأل :ش ( ةباتكلا تحت ةلخاد ) :م نوكتف عباوتلا نم هنأل

 بجوأ دحلا طوقسو « دحلا طوقس بجوأ ءارشلاو « ءارشلا تبجوأ ةباتكلا نأ لصاحلاف

 ىلع بجو يذلا يأ :ش ( رقعلا اذهو ) :م هلوق ینعم وهو ‹ رقعلا تہجوأ ةباتكلاف ‹رقعلا

 نأل يأ :ش ( هنأل ) :م ةباتكلا عباوت نم يأ :ش ( اهعباوت نم ) :م ةارتشملا ءطو ببسب بتاكل ا

 ( يناثلا لصفلا يف رهظي مل ام « رقعلا بجي ال دحلا طقسي مل امو دحلا طقس امل ءارشلا الول) :م نآشلا

 الف يأ :ش ( ةباتكلا همظتنب الف ءيش يف باستكالا نم سيل حاكنلا نأل ) :م حاكنلاب ءطولا وهو :ش

 . ةباتكلا هلمشي

 ام ىلإ رخأتيف باستكالاو ةراجتلا نم سيل وهو حاكنلا ةهبش رابتعاب انه رقعلا بوجوف

٤“ 



 ءةبتاكملا يف رقعلاب ذخأ اهدرف اهئطو مث ادساف ءارش ةيراج بناكملا ىرتشا اذإو : لاق . ةلافكلاك

 ادساف عقي ةرمو اًحيحص عقي ةرات فرصتلا نإف ةراجتلا باب نم هنأل هل نوذأملا دبعلا كلذكو

 ىلوملا قح يف رهاظ ناكف « ليكو تلاك هيعونب هنامظتني نذإلاو ةباتكلاو

 . اهمظتني ال ةباتكلا نأل « ةمرحلا هب ذخؤي بتاكملا لفك اذإ ينعي :ش ( ةلافكلاك ) :م هقتع دعب

 يآ :ش (ةبتاكم لا يف رقعلاب ذخأ اهدرف اهنطو مث ادساف ءارش ةيراج بتاكم لا ىرتشا اذإو : لاق ) :م

 نإق ‹ ةراجتلا باب نم ) :م ءارشلا نأل يآ :ش ( هنأل ‹ هل نوذأملا دبعلا كلذكو ) :م ةباتكلا لاح يف

 ( هیعونب ) :م ءارشلا يأ :ش ( هنامظتني نذإلاو ةباتكلاو «ادساف عقي ةرمو اًحيحص عقي ةرات فرصتلا

 ۾ دسافلاو حيحصلا لوانتي ًاليكو لكو اذإ ينعي :ش ( ليكوتلاك ) :م دسافلاو حيحصلا امهو :ش

 . هنم نذإلا دوجول :ش ( ىلوملا قح يف ارهاظ ) :م رقعلا ىأ :ش ( ناكف)
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 لصف (
 تءاش نإو ةباتكلا ىلع تضم تءاش نإ رايخلاب يهف ىلوملا نم ةبتاكملا تدلو اذإو : لاق

 ريختف لدب ريغب ةلجآو لدبب ةلجاع ةيرح اتهج اهتقلت اهنأل ؛ هل دلو مآ تراصو اهسفن تزجع
 نم هل امو اهدلو يف قاتعإلا كلم ىلوملا نأل « رح وهو ىلوملا نم تباث اهدلو بسنو امهنيب

 . ةوعدلاب داليتسالا ةحصل يفكي كلما

 ( لصف ) :م

 اعون اهنوكل لصف يف اهب ىتأو « بابلا اذه نم ىرخأ لئاسم نايب يف لصف اذه يأ :ش
 . بابلا لئاسم سنج نم

 تءاش نإو ‹ ةباتكلا ىلع تضم تءاش نإ رايخلاب يهف ؛ ىلوملا نم ةبتاكملا تدلو اذإو : لاق ) :م

 يف ىلوملل نأل « هتبذك مآ كنذ يف ةبتاكملا هتقدص ءاوس :ش ( هل دلو مأ تراصو « اهسفن تزجع

 ريغ نم تبشيف « حلا ىلع ةقيقحلا تحجرتف « كلما قح بتاكمللو « كلما ةقيقح اهتبقر
 ‹ ةبتاكملا قيدصتب الإ بسللا تبقي ال ةمث نإف « ةبتاكملا ةمأ دلو ىعدا ول ام فالخب « قيدصت

 نأل يأ :ش ( اهنأل ) :م قيدصتلا ىلإ جاتحيف « هتقيقح نود اهباستكا يف كلملا قح ىلوملل نأل

 . ةبتاكملا يأ :ش ( اهتقلت ) :م ريختملا ليلد ىلإ ةراشإ اذهو « نأشلا

 نونلا تطقس ةفاضإلابف « ةيرحلل ناتهج يأ :ش ( ةيرح اتهج ) :م اهاقلت خسنلا ضعب يفو

 يضملا وهو « لدبب لجاع نيتهجلا دحأ يأ :ش ( لدبب ةلجاع ) :م اهتقلت هلوقب ةيلعافلاب اهعافتراو

 ريصتو اهسفن زجعت نأ وهو « لدب الب لجآ ىرخألا يآ :ش ( لدب ريغب ةلجآو ) :م ةباتكلا ىلع

 م امهنيب ريختف نيتهجلا نيب رئاد اهرمأ ناك اذإ يآ :ش ( امهنيب ریختف ) :م هتوم دعب قتعتف دلو مآ

 وهو ) :م رهشأ ةتس نم رثكأل وأ رهشأ ةتسل هب تءاج ءاوس :ش ( ىلوملا نم تباث اهدلو بسنو)

 . فالخ هيف ملعي ال دلولا يأ :ش (رح

 كلي هنإو « ريرحتلاك ىلوملا نم ةوعدلا نأل :ش ( اهدلو يف قاتعإلا كلي ىلوملا نأل ) :م

 :ش ( هل امو ) :م ىلوألا قيرطلاب ةوعدلل اتمض كلذ كلي نألف « ادصق هريغ نم اهدلو ريرحت

 :ش ( ةوعدلاب داليتسالا ةحصل يفكي ) :م ةيراجلا يف :ش ( كلملا نم ) :م هل يذلاو يآ « ماللا حتفب

 ‹ هتوعد حصت الف. صقان ةبتاكملا يف ىلوملا كلم نأ مهوتي نأ ىسع امع باوج ةقيقحلا يف اذه

 اهيف هكلمو « ديلا كلم هل نكي مل نإو « داليتسالا ةحصل ناك اهيف ةبقرلا كلم نم هل يذلا لاقف

 اذإ بتاكملاو ‹ بتاكملا نود هتبتاكم ىلوملا قاتعإ زاوج ليلدب هتبتاكم يف بتاكملا كلم نم ىوقأ

 . ىلوأ یلوملا نم تبثی نألف ‹ هبسن تبثی هتبتاکم نم دلولا بسن یعدا

°۸ 



 مث « انمدق ام ىلع اهعفانمو اهسفنب اهصاصتخال اهالوم نم رقعلا تذخا ةباتكلا ىلع تضم اذإو

 هنم يدؤت الام تکرتو يه تتام نإو « ةباتكلا لدب اهنع طقسو داليتسالاب تقتع ىلوملا تام نإ

 ىلع ةياعس الف الام كرتت مل نإف . ةباتكلا بجوم ىلع ايرج اهنبال ثاريم يقب امو اهتبتاكم

 ‹ اهيلع اهئطو ةمرحل يعدي نأ الإ ىلوملا مزلي مل رخآ ادلو تدلو ولو . رح هنأل ءدلولا

 ا
 تذخا ) :م اهيلع تضمو ةباتكلا تراتخا اذإ اهنآ دارأ :ش ( ةباتكلا ىلع تضم اذإو ) :م

 اهصاصتخال ) :م لوق يف يعفاشلاو دمحأو كلام لاق هبو « لثملا رهم يأ :ش ( اهالوم نم رقعلا

 صخأ تراص اهنآ ةدسافلا ةباتكلا لصف يف هلوق ىلإ هب راشأ :ش ( انمدق ام ىلع اهعفانمبو اهسفنب

 . اهئازجأب

 اهنع طقسو داليتسالاب تقنع ) :م ةبتاكم لا ىلع اهيضم دعب ينعي :ش ( ىلوملا تام نإ مث ) :م

 ملست ملو ةباتكلا ةهجب اهتبقر اهل ملستل لالا تمزتلا اهنأل « هيف فالح الو :ش ( ةباتكلا لدب

 . لدبلا بجي ملف ةهجلا هذهب

 . ةباتكلا ءاقب ةيآ اذهو اهل ملست باسكألا نأل « طقسي ال نأ بجاولا ناك : تلق نإف

 رظنلابف طرشلا هبشيو « لدبلا طقسي ال كلذ ىلإ رظنلابف « ةضواعملا هبشت ةباتكلا : تلق

 ‹ لطبت ثالث اهقلط مث قلاط تنأف رادلا تلخد نإ : هتآرمال لاق ول هنآ ىرت الأ « طقس هبلإ

 هبشب المع باسكإلا ةمالسب انلقو . نيهبشلاب انلمعف ةباتكلا ةهج تلطب داليتسالاب تقتع املف

 . طرشلا هبشب المع ةباتكلا لدب طوقسب انلقو . ةضواعملا

 ٹاريم يقب امو ) :م اهتباتک لدب يأ :ش ( اهتبتاکم هنم يدؤت ؛ الام تکرتو يه تتام نو ) :م

 يف يعفاشلا لاق هبو « ديسلل اهدي يفام : دمحأ لاقو :ش ( ةباتكلا بجوم ىلع اًيرج « اهتبال

 . اهنبال اًتاریم دیسلل اهدي يف ام نوکی الف « دالیتساب قتعلا نوكيف . ةباتكلا نالطبل «لوق

 مل لوق اذه : مزح نبا لاق . رخآ ثراو اهنم ثري الو « ثاريملا ةمسق ىلع ةباتكلا يف ناك نم

 . لوقعملاو ةنسلاو نآرقلا فالخو دحأ نم فرعي

 :ش ( ىلوم ا مزلي مل رخآ دلو تدلو ولو . رح هنأل « دلولا ىلع ةياعس الف لام كرتت مل نإف ) :م

 مرحم اذهو .ءطولا مرحم نكت ملاذإ توكسلاب تبثي امنإ دلولا مأ دلو ببسب هنأل « توكسلاب

 ىلع تضم اذإ اذه « مالسإلا خيش طوسبم» يفو :ش ( اهيلع اهئطو ةمرحل يعدي نأ الإ ) :م اهؤطو

 اهنطو لحل ةوعدلا نود ىلوملا مزلي هنإف تدلو مث ضقت ملو اهسفنب تزجع ولامأ « ةبتاكملا



 دعب ىلوملا تام ولف . اهل اًعبت بتاكم هنأل « دلولا اذه ىعسي ءافو ريغ نم تتامو عدي مل ولف

 ىلوملا بتاك اذإو : لاق « اهعبتيف اهدلو وه ذإ دلولا مآ ةلزنمب هنأل « ةياعسلا هنع لطبو قتع كلذ

 هنأل ‹ امهنيب يفانت الو ةباتكلاب كلذو ىلوملا توم لبق ةيرحلا ةدافتسا ىلإ اهتجاحمل زاج هدلو مأ

 لدب اهنع طقسو ديسلا تومب اهقتع قلعتل داليتسالاب تقتع ىلوملا تام نإف « ةيرح اتهج اهتقلت
 ضرغلا ريفوت نكمي ال هلبق تقتع اذإف « ءادألا دنع قتعلا لدب باجيإ نم ضرغلا نأل « ةباتكلا

 ‹ دالوألاو باسكألا اهل ملست هنأ ريغ « ةدئاف ريغ نم اهئاقبإ عانتمال ةباتكلا تلطبو طقسف « هيلع

 ‹ دلولا اذه ىعسي ءافو ريغ نم تتامو ) :م يناثلا دلولا بسن ىلوملا يأ :ش ( عدي مل ولف ) :م

 موجن ىلع اهتباتک يدؤي اذهو « همأ ةباتك يف لخد يناثلا دلولا نأل يأ :ش ( اھل اًعبت بتاکم هنأل

 هنع لطبو ) :م يناثلا دلولا يأ :ش ( قتع ) :م ةبتاكملا دعب يأ :ش ( كلذ دعب ىلوملا تام ولف ) :م همأ
 اهدلو هنأل يأ :ش ( اهدلو وهذإ ) :م دلولا مأ ةلزنب دلولا نأل يأ :ش ( دلولا مأ ةلزنم هنأل ةياعسلا

 . اهل اًعبت اهدلو اذكف « ديسلا توم دعب ىعست ال يهف :ش ( اهعبتيف) :م

 زوجي ال نأ سايقلاو :ش ( زاج هدلو مأ ىلوملا بتاك اذإو ) :م يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 دقع نأ رابتعاب هزوج ول نكل « ةباتكلا لدب هتلاقي ذخؤي فيكف « اهموقت مدعل ةفينح يبأ دنع
 ٠م لاحلا يناث يف ةيرحلاو لالا يف بساكملاو ديلا كلم ىلإ هب لسوتيل كولمملا ىلع درت ةباتكلا

 ناكف :ش ( ةباتكلاب كلذو ) :م اهريغ ةجاحك :ش ( ىلوملا توم لبق ةيرحلا ةدافتسا ىلإ اهتجاحخل)

 . داليتسالاو ةباتكلا نيب يأ :ش ( امهنيب يفانت الو ) :م ازئاج

 «لدب الب رخآلاو لدبب قتعلا يضتقي ام دحأ : لاقي نأ هريدقت ردقم لاؤس نع باوج اذهو

 نأشلا نأل يأ :ش ( هنأل) :م امهنيب يفانت ال لاقف « نييفانتم اناكف امهب تبثي ال رخآلا قتعلاو

 . ًالجؤم لدب الب اهلوصحو « ًالجعم لدبلاب ةيرحلا لوصح امهو :ش ( ةيرح اتهج اهتقلت ) :م
 دلوتسا اذإ لاق يعفاشلا نأل < دلولا مأ ةباتك زوجي ال : يعفاشلا باحصأ نم يضاقلا يأ : لاقو

 .دمحأ لاق هبو « اهلاحب دلولا مأ تراص ةبتاكملا

 ظفلو ةباتكلا لدب ءادأ لبق ىلوملا تام نإ ينعي :ش ( داليتسالاب تقتع ىلوملا تام نإف ) :م

 حرش » يف هتبثأ اذكه « ةباتكلا لام اهنع طقس ىلوملا تام اذإو : - هللا همحر - يرودقلا

 اهيلع ءيش الو تقتع ىدؤت نأ لبق ىلوملا تام نإف :« يفاكلا » يف ديهشلا مكاحلا لاق « «عطقألا

 ‹ ءادألا دنع قتعلا لدب باجيإ نم ضرغلا نأل « ةباتكلا لدب اهنع طقسو ديسلا تومب اهقتع قلعتل ) :م

 م ةباتكلا لدب يأ :ش ( طقسف) :م ىلوملا ىلع يأ :ش ( هيلع ضرغلا ريفوت نكمب ال هلبق تقتع اذإف

 باسكألا اهل ملست هنأ ريغ : م لدبلا ىلإ ةبسنلاب :ش ( ةدئاف ريغ نم اهئاقبإ عانتمال ةباتكلا تلطبو)

 . بسكلا اهل صلخيو دالوألا قتعي يأ :ش ( دالوألاو

۰ 



 ‹ اهرظنل خسفلا نأل « دالوألاو باسكألا قح ىف تيقبو لدبلا قح يف تخسفنا ةباتكلا نأل

 نإو : لاق . ةيقاب اهنأل ‹ ةباتكلاب تقتع ىلوملا توم لبق ةبتاكملا تدأ ولو انركذ اميف رظنلاو

 ريغ ةيرحلا ذإ ىفانت الو ‹ ةجاحلا نم انركذ ال زاج هتربدم تناک

 نم تدلو يتلا دالوألا ال ةباتكلا لاح يف ةبتاكمل ا اهترتشا يتلا دالوألا يأ ةعيرشلا جات لاق

 نوكي اغنإ مألاب ةبقرلاو ةيرحلا يف دالوألا عابتتسا نأ يهو درت ةهبش عفدل ةقيقحلا يف اذهو اهالوم

 ءاهقتع لاح اهنع ةلصفنم دالوألا انه اهو « ةبقرلاو ةيرحلا ةلاح مألاب ةلصتم دالوألا تناك ول نإ

 ةلصفنملا دالوألل قتعلا مدع : لاقو « اذهب اهنع باجأف . ؟ هتوم دنع اهقتعب دالوألا قتعي فيكف

 اعبت اهتباتک يف تلحد انه اهو < ةيعبتلا ةقيرطب مألا ةباتك يف ةلخاد دالوألا نكت مل اذإ نوكي اغإ

 قح يف اهقح يف ىقبتو لدبلا قح يف مألا قح يف ةباتكلا تلطبو اهقتعب اوقتع كلذلف « اهل
 . هلوقب راشأ هيلإو « باسكألاو دالوألا

 (تيقبو) :م ةباتكلا لدب قح يف مألا تح يف يأ :ش ( لدبلا قح يف تخسفنا ةباتكلا نأل ) :م

 يأ ةباتكلا خسف نأل يآ :ش ( اهرظنل خسفلا نأل  دالوألاو باسكألا قح يف ) :م ةباتكلا يأ :ش

 يف اهؤاقبو لدبلا قح يف ةباتكلا طوقس وهو :ش ( انركذ اميف رظنلاو ) :م اهرظن لجأل اهنالطب
 دالوألا ريصت باسكألاو دالوألا قح يف اهصاقنإ ريدقت ىلع هنأل « باسكألاو دالوألا قح

 . كلذ يف مهل رظن هلو مهل اكلم باسكألا ريصت اذكو « ىلوملا ةثرول ءاقرأ

 هللع مث < ةدئاف ريغ نم ةباتكلا ءاقب عافتناب نالطبلا للع هنأل ‹« یلاعت همالک يف : لیق

 . نيتفلتخم نيتلعب للعي ال صخشلاب دحاولا لولعملاو اهل رظنلاب

 . ىلوألاب ةيناثلا للعو يلع يه ةهجو « بتاكملل يه ةهج نيتهج ةباتكلل نأب : بيجاو

 ضحعب يفو ةباتكلا لدب دلولا مأ تدأ ول يأ ‹ ةبتاكم لا بصنب :ش ( ةبتاكملا تدأ ولو ) :م

 ( ةيقاب اهنأل ) :م داليتسالاب ال :ش ( ةباتكلاب تقنع ىلوملا توم لبق ) :م ةباتكلا لدب تد ولو خسنلا

 ىلع ةباتكلا نالطبل ىتعت ال : ىعفاشلا لاقو . دمحأو كلام لاق هبو « ةيقاب ةباتكلا نأل ىأ :ش

 . يضاقلا نبا هركذ ام

 ام الإ اًقالخ هيف ملعن الو :ش ( زاج هتربدم بتاک ناو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ةربدملا يف ةلأسملا عضو امنإو < اهنع عوجر ةباتكلاو « ةيصو ريبدتلا نأ يعفاشلا نع يور

 يف اهعضو «طوسبملا » يفو . كلذك اًضيأ ربدملا يف ماكحألا هذه تناك نإو ء دلولا مأ ةبسانمل

 كلذو ىلوملا توم لبق ةيرحلا ةدافتسا ىلإ اهتجاحل هلوق دنع :ش ( ةجاحلا نم انركذ امل ) :م ربدملا

 ةيرحلا يضتقي ريبدتلا : لاقي نأ هريدقت ردقم لاؤس نع باوج اذه :ش ( يفانت الو ) :م ةباتكلاب

 ريغ ةيرحلا ذإ ) :م ريبدتلاو ةباتكلا نيب يفانت الو : لاقف ةافانم امهنيبف لدبب ةباتكلاو «لدب الب
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 ىعست نأ نيب رايخلاب يهف اهريغ هل لام الو ىلوملا تام نإو قاقحتسالا درجم تباثلا انإو « ةتباث
 - فسوي وبأ لاقو . - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع اذهو « ةباتكلا لام عيمج وأ اهتميق يشلث يف

 يللث نم لقألا يف ىعست - هللا همحر - دمحم لاقو . امهنم لقألا يف ىعست : - هللا همحر

 رادقملا يف ةفينح يبأ عم فسوي وبأف « رادقملاو رايخلا يف فالخلاف « ةباتكلا لدب يلو اهتميق

 ناثلثلا يقب زج ال هدنع قاتعإلاو ‹ قاتعإلا ؤزجن عرفف رايخلا امأ ‹ رايخلا يفن يف دمحم عمو

 قتع ا( امهدنعو . ريختف ةباتكلاب ةلجؤمو «ريبدتلاب ةلجعم نيلدبب ةيرح اتهج اهاقلت دقو اهتقيقر
 . رييختلل ىنعم الف « ةلاحم ال لقألا راتختف نيلالا دحأ اهيلع بجوو ةرح يهف اهضعب قتعب اهلك

 اهتقيقح ال ةيرحلا قاقحتسا يأ :ش ( قاقحتسالا درجم تبباثلا انإو ) :م ةربدملا يف :ش ( ةتباث

 . يفانتلا ىفتناف « لدب الب لجآو لدبب لجاع قتع اتهج اهيلإ تهجوتف

 لام عيمج وآ اهتميق يڻلث يف ىعست نأ نيب راي اب يهف اهريغ هل لام الو ىلوملا تام نإو ) :م

 : هلوقب ديق « ةربدم اهنوك لاح تدقع ةباتكلا نأل « ةنق ال ةربدم اهتميق يثلث دارآ :ش ( ةباتكلا

 ‹ ةباتكلا لدب اهنع طقسيو قتعت ؛ ثلثلا نم يه جرخت ؛ اهريغ لام هل ناك ول هنأل « هل لام الو

 الإ ؛ ملعلا لهأ رثكأ دنع ثلثلا نم قتعي ربدملا نأ ملع دقو « طوسبملا يف هركذ « اهقتعأ ول امك

 نيب رايخلا نم روكذملا اذه يأ :ش (- هللا همحر - ةفينح يبأ دنع اذهو ) :م دوادو يعخنلا دنع

 . هللا همحر- ةفينح يبآ دنع وه ةباتكلا لدب عيمجو « ةميقلا يثلث يف يعسلا

 عيمجو ةميقلا يثلث نم يأ :ش ( امهنم لقألا يف ىعست : - هللا همحر - فسوي وبأ لاقو ) :م

 لدب يثلثو اهتميق يثلث نم لقألا يف ىعست : - هللا همحر - دمحم لاقو ) :م ربت الو ةباتكلا لدب

 يبأ عم فسوي وبأف ‹ رادقملاو رايخلا يف ) :م نيعضوم يف ةثالثلا انباحصأ نيب :ش ( فالخلاف ةباتكلا

 قاتعإلاو ‹ قاتعإلا ؤزجت عرفف رايخلا امأ « رايخلا يفن يف - هللا همحر - دمحم عمو . رادقملا يف ةفينح

 . ثلثلا نم جرخي مل هنأل :ش ( اهتقيقر ناغلثلا يقب أزجت امل ) :م ةفينح يبأ دنع يأ :ش ( هدنع

 م امهدحأ :ش ( نيلدبب ةيرح اتهج اهاقلت دقو ) :م اًميقر ناشلثلا يقب خسنلا ضعب يفو

 ‹عراضملا نم لوهجملا ةغيص ىلع :ش ( ريختف ةباتكلاب ةلجؤمو ) :م ىرخألاو :ش ( ريبدتلاب ةلجعم)
 رسعأ نيلاملا لقأ ءادأو لجألا رابتعاب رسيأ نيلاملا رثكأ ءادآ نوكي نأ زاوجل ةدئاف رييختلا يف نأل

 بجوو ةرح يهف اهضعب قتعب اهلك قتع امل امهدنعو ) :م . ادحتم لام لا سبح ناك نإو ًالاح هنوكل

 نأل ميملا حتفب :ش ( ةلاحم ال لقألا راتخفف ) :م ةميقلاو ةباتكلا لدب امهو :ش ( نيلاملا دحأ اهيلع

 بجوو ًالاح ةباتكلا لدب اهيلع يقب ام هنأل :ش ( ريبختلل ىنعم الف ) :م لقألا الإ راتخي ال لقاعلا

 . اديفم ربيختلا نكي مل ًالاح ريبدتلاب ةميقلا اثلث اهيلع

 رايخ الب لقألا همزلي هنإف نيفلآ وأ فلأ ىلع هدبع قتعأ ول امك « رايخ الب نيلاملا لقأ همزليف
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 نمف « ريبدتلاب ثلثلا اهل ملس دقو لكلاب لدبلا لباق هنآ - هللا همحر - دمحملف رادقملا امأو

 لك طقسي ثلثلا نم تجرخ ناب لكلا اهل ملس ول هنأ ىرت الا « هتلباقمب لدبلا بجي نآ لاحم

 عيمج نأ امهلو . ةباتكلا نع ريبدتلا رخأت اذإ امك راصف ‹ ثلثلا طقسي انه اهف « ةباتكلا لدب

 ةغيصو ةروص لكلاب لبوق نإو لدبلا نال ءاذهو « ءيش هنم طقسي الف اهتبقر يثلثب لباقم لدبلا

 . (رهاظ ثلثلا ةيرح تقحتسا اهنأل « ةدارإو ىنعم انركذ اب ديقم هنكل

 قتعب امهدنع ريختي مل امل قاتعإلا نأل « امهدنع اهتميق يثلث يف ىعسي نأ يغبني : تلق نإف

 . رايتخالا ءاجف هنوك لامتحال ةباتكلا لدب ءادأ ىف وهو اهل رظنلل ربدملا ةباتك ةحص : تلق

 لك لباق ىلولا نأ يأ :ش ( لكلاب لدبلا لباق هنأ - هللا همحر - دمحملف رادقملا امأو ) :م

 اهل لباق لحملاو اذه ىلع كتبتاك لاقف « اهتاذ ىلإ دقعلا فاضأ هنأل « تاذلا لكب ةباتكلا

 ثلث نم ردقب طقسي نأ بجيف :ش ( ريبدتلاب ثلشلا اهل ملس دقو ) :م ةبتاكم اهلك ريصتف ةنقلاك

 طقس هنأل « ريبدتلا ةلباقب يأ :ش ( هتلباقب لدبلا بجي نأ لاحملا نمف ) :م كلام لاق هبو « لدبلا

 . لطاب وهو اًملخ نوكي هلك ةلباقب لدبلا انبجوأ اذإف « ثلثلا نم

 لك يأ :ش ( لكلا اهل ملس ول ) :م نأشلا يأ :ش ( هنأ ) :م هلبق ال حيضوت :ش ( یرت الآ ) :م

 مل اذإ اميف ينعي :ش ( ثلثلا طقسي انه اهف ةباتكلا لدب لك طقسي ثلشلا نم تجرخ ناب ) :م لدبلا

 ًالوأ هدبع بتاك ول ينعي :ش ( ةباتكلا نع ريبدتلا رخت اذإ امك راصف ) :م طقسي ثلشلا نم جرخي

 هذه يلت يتلا ةلأسملا يهو « قافتالاب لدبلا ثلث هنع طقسي هاوس هل لام الو تام مل هربد مث

 هثلث ناك ولف « هلك قتعي هتايح يف لدبلا لك ىدأ ولاذهلو « ريبدتلاب هشلث قتع هنأل « ةلأسللا

 . ءادألاب هلك قتع امل ةباتكلا دنع هيلع دري ملو ريبدتلاب قحتسي

 الف ءاهتبقر يشلثب لباقم لدبلا عيمج نأ ) :م فسوي يبأو ةفينح يبأل يأ :ش (امهلو ) :م

 نأل يآ :ش ( لكلاب لبوق نإو لدبلا نأل ) :م هحيضوتو كلذ نايب يأ :ش ( اذهو « ءيش هنم طقسي

 : لاق ثيح « ةروصلا ثيح نم يأ :ش ( ةروص ) م ةربدملا تاذ لكب لبوق نإو ةباتكلا لدب

 ناك نأل ‹ اًضيأ ةغيصلا ثيح نمو : يأ :ش ( ةغيصو ) :م ةروص لكب لباقم هنإف « كتبتاك

 . تاذلا لك نع ةرابع باطخلا

 ىنعم) :م اهتبقر يثلثب ةلباقم وهو « انركذ اب ديقم لدبلا لك يأ :ش ( انركذ امب ديقم هنكل ) :م
 اميف حصي ال امو « هتلباقم حصي اب لبوق لدبلا نأل « ةدارإلاو ىنعملا ثيح نم يأ :ش ( ةدارإو

 نکلو « ريبدتلاب ينعي :ش ( رهاظ ثلثلا ةيرح تقحتسا اهنأل ) :م هتلباقم حصي اميف حصف « حصي
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 مث نيوتن هتأرما قلط اذإ امك اذه راصو هتيرح قحتسي ام ةلباقمب لاملا مزتلي ال ناسنإلا نآ رهاظلاو

 ءانه اهاذك « ةدارإلا ةلالدل ةيقابلا ةدحاولا ةلباقمب فلألا عيمج ناك فلأ ىلع اًنالث اهقلط

 هدنع قاقحتسا ال ذإ لكلاب لباقم لدبلا نأل « هيلت ىتلا ةلأسملا ىهو ةباتكلا تمدقت اذإ ام فالخب

 ءيش يف

 ةباتكلا تلطبف ‹ قاقحتسالا ررقت تام اذإف ‹ ىلوملا لبق تومت نأ زاوحجل ررقتم ريغ قاقحتساللا

 . ثلثلا رهو ؛ ريبدتلاب ىحستملا ءارو ام ةلباقمي

 لدبلا عيمج نوكي نأ نيعتف :ش ( هتيرح قحتسي ام ةلباقمب لاملا مزتلي ال ناسنإلا نأ رهاظلاو ) :م

 ةلباقم يف هنأل « ىلوملا توم لبق لدبلا لك تدآ اذإ عيمجلا قتع ال كلذك ناك ول : تلق نإف

 . لكلا ال نيثلغلا

 امأو ‹ قاتعإلا ئزجي لوقي ال هنأل - هللا همحر - فسوي يبأ ىلع مزلي ال اذه امأ : تلق

 سيلو ربدملل ارظن ةباتكلا ةحصب انمكح نإ رم ام باوجل اف - هللا همحر - ةفينح يبآ لوق ىلع

 ىلوملا توم لبق ةيروصلا ةلباقملا انربتعاف « لدبلا لك مرغيو رح ريغ هضعب ىقبي نأ رظنلا نم
 . هل اًرظن

 عيمج ناك فلآ ىلع اًنالث اهقلط مث نيتنث هتأرما قلط اذإ امك ) :م مکحلا اذه :ش ( اذه راصو ) :م

 يف فلألا عفدي هنآ رهاظلا نأل « قلطملا ةدارإ يأ :ش ( ةدارإلا ةلالدل ةيقابلا ةدحاولا ةلباقب فلألا

 ىلع لدي فلآ ىلع اًنالث هقيلطت مث « لام الب الوأ نيتقلطلا عوقول ةيقابلا ةدحاولا ةقلطلا ةلباقم

 . ةيقابلا ةدحاولاب فلألا ةلباقم هدارم نأ

 ‹ رهاظ كانه نيتقلطلا عوقو نأل « تبتوك يتلا ةربدملا ةلأسملا هذه نوكت فيك : تلق نإف

 اهؤطو لحاذهلو ءاهيف لماك كلملاو قتعلا قح ةربدمللف يقب ام ءازإب لدبلا لعج اذه لجألف

 . لدبلا هئازإب تبثي نأ زوجيف

 ‹ نيثلثلا ةميق الإ نمضي ال ناسنإ اهفلتأ ول اذهلو ءانه اه ثلثلا اذه ةيلام تطقس دق : تلق

 . تبتوك يتلا ةربدملا ةلأسم يف مكحلا اذه يأ :ش ( انه اه اذك ) :م يقابلا يأب لدبلا نوكيف

 رخآأتاذإ امك راصو : هلوقب دمحم هساق امع باوج :ش ( ةباتكلا تمدقت اذإ ام فالخب ) :م

 ةباتكلا نع ريبدتلا ريخأت اهيف يتلا ةلأسملا يأ :ش ( هيلت يتلا ةلاسملا يهو ) :م ةباتكلا نع ريبدتلا

 ال ذإ ‹ لكلاب لباقم لدبلا نأل ) :م ريبدتلا نع ةباتكلا ريخأت هيف يذلا مكحلا ولت يتأت يتلا يه

 ضعب قتع اذإف ‹ لكلا ةلباقم يف لدبلا نوكيف « ةباتكلا دقع دنع يأ :ش ( ءيش يف هدنع قاقحتسا
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  ةباتكلا ىلع تضم تءاش نإ رايخلا اهلو انيب ال ريبدتلا حص هتبتاكم ربد نإو : لاق ءاقرتفاف
 نإف ‹ كولمملا بناج يف ةمزالب تسيل ةباتكلا نأل « ةربدم تراصو اهسفن تزجع تءاش نإو

 لام يثلث يف تعس تءاش نإ رايخلاب يهف اهريغ هل لامالو ىلوملا تامف اهتباتك ىلع تضم

 فالخلاف امهنم لقألا يف ىعست : الاقو « - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع اهتميق يشلث وأ « ةباتكلا
 اذإو : لاق . انيب ام ههجوو « هيلع قفتمف رادقملا امأ  انركذام ىلع ءانب رايلا يف لصفلا اذه يف

 طقسو هيف هلم مايقل هقاتعإب قتع هبناكم ىلوملا قتعأ

 مدقت مكح قرتفا يأ :ش ( اقرتفاف ) :م ةباتكلا لدب نم هتصح طقس ريبدتلاب كلذ دعب ةبقرلا

 . اهمدقت ىلع دمحم سايق حصي ملف « اهرخأت مكحو ‹ ريبدتلا ىلع ةباتكلا

 هنأل ‹ فالح هيف ملعي الو :ش ( ريبدتلا حص هتبتاكم رد نإو ) :م يرودقلا :ش ( لاق ) :م

 نكل « ةبتاكم ربدم يف مكحلا اذكو « اضيأ توملا طرشب قيلعتلا كلميف « هيف قتعلا ريختب كلي

 اهلو) :م ةيرح اتهج اهتقلت هلوق ىلإ ةراشإ :ش ( انيب ام ) :م ةبسانمل ا نم انركذ ال ثينأتلا ظفل ركذ

 ةمزالب تسيل ةباتكلا نأل ةربدم تراصو اهسفن تزجع تءاش نإو « ةباتكلا ىلع تضم تءاش نإ رايخلا

 اذإو . ةباتكلا لاح يف بتاكملا ىلع ةيانجلاو ةقفنلا نأل « ةثالثلا تلاق هبو :ش ( كولمملا بناج يف

 . كلذ هسفن نع عفدي نأ هلف ‹ ىلوملا ىلع كلذ لك ناك هسفن تزجع

 هسفن زيجعت دارأ اذإ بتاكملا نأ وهو « هيف خياشملا فلتخا لصف اذه :« ةريخذلا » يفو

 هلف زيجعتلا كلذ ىلوملا ىبأ اذإ : ةملس نب دمحم لاق ؟ ةباتكلا خسفت له كزجعأ ال ىلوملا لاقو

 ‹« مهبتك يف انباحصأ هركذ ام فالخ اذه : يخلبلا ركب وبأ لاق « زيجعتب ةباتكلا خسفت الو كلذ

 . هسفن زجعي نأ دبعلل اولاق مهنإف

 يثلث يف تعس تءاش نإ رايخلاب يهف اهريغ هل لام الو ىلوملا تامف اهتباتك ىلع تضم نإف ) :م

 نيب :ش ( فالخلاف امهنم لقألا يف ىعست الاقو - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع اهتميق يثلث وأ ةباتكلا لام

 عرفف رايخلا امأ هلوق هب دارأ :ش ( انركذ ام ىلع ءانب رايخلا يف لصفلا اذه يف ) :م ةثالثلا انباحصأ

 . هرخآ ىلإ . . قاتعإلا ئزجي

 لوق ىلع اهتميق وأ ةباتكلا لدب يف كلذ ناك ءاوس نيثلثلاب لوقلا وهو :ش ( رادقملا امأ ) :م

 ىلإ هب راشأ :ش ( انیب ام ههجوو ‹ هيلع قفتمف ) :م امهلوق ىلع اذكو - هللا همحر - ةفينح يبأ

 ىلإ جاتحي ال هلصأ ىلع رم امل هنإف دمحم امآ ء امهل اذه « هرخآ ىلإ لكلاب لباقم لدبلا نأل هلوق

 . قرف

 طقسو ‹ هيف هكلم مايقل هقاتعإب قتسع هبتاكم ىلوملا قتعأ اذإو ) :م : يرودقلا يآ :ش ( لاق ) :م
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 تناك نإو ةباتكلاو « همزلي الف هنود هل لصح دقو قتعلاب ًالباقم الإ همزتلا ام هنأل « ةباتكلا لدب

 عم لدب ريغب هقتع ىلإ السوت هاضر رهاظلاو ‹ دبعلا ءاضرب خسفي هنكلو ىلوملا بناج يف ةمزال

 ةنس ىلإ مهرد فلآ ىلع هبتاك نإو : لاق . هقح يف ةباتكلا يقبن انأل « هل باسكألا ةمالس

 ‹ زوجي ال سايقلا يفو . اًتاسحتسا زئاج وهف « ةلجعم ةئامسمخ ىلع هحلاصف

 يآ :ش ( هنود هل لصح دقو « قتعلاب ًالباقم الإ همزتلا ام ) :م بتاكملا نأل يآ :ش ( هنأل ةباتكلا لدب

 همزلي الف« لدب الب قتعلا هل لصح اذإ يآ :ش ( همزلي الف ) :م ةباتكلا لدب الب قتعلا هل لصح

 ةباتكلا : لاقي نأ هریدقت ‹« ردقم لاؤس نع باوج :ش ( ةمزال تناك نإو ةباتكلاو ) :م هدعب لدبلا

 هنكلو ‹ ىلوملا بناج يف ) :م ةمزال تناك نإو ةباتكلاو لاقف « خسفلا لبقي الف ىلوملا بناج نم

 . ةباتكلا دقع نكل يأ :ش ( خسفي

 نأل :ش ( هاضر رهاظلاو « دبعلا ءاضرب ) :م خسفت - ةباتكلا يأ - اهنكل : خسنلا ضعب يفو
 هرجأوأ ىلوملا هعاب ولامك « هقح طقسأ دقف خسفلاب يضر اذإف « هقح قلعتل ناك موزللا

 . هاضر رهاظلاو «هاضرب

 عم ) :م ىضرأ نوكي لدب ًالبق لدہب هب يضر اذإ هنأل « :ش ( لدب ريغب هقتع ىلإ ًالسوت ) :م

 ةمالس ىلإ ارظن لدبب اًيضار نوكي دق : لاقي نأ ىسع ام نع باوج اذه :ش ( هل باسكألا ةمالس

 باسكألا لاقف « ةلمج هل اهنم لدبلا ءادأ دعب لضفب ةريثك باسكألا نوكت دقف هل باسكألا

 ۰ . هل ةلاس

 بوسكملا ليوأت ىلع ريمضلا ركذ باسكألا قح يف يأ :ش ( هقح يف ةباتكلا يقبن انأل ) :م

 الام ىلع هل هجو ال بتاكملا وأ هلوقو بتاكملا وأ بسكلا قح يف يأ : ةعيرشلا جات لاق . لاملا وأ

 لاقيام يهو هل باسكألا ةمالس عم هلوق ىلع درت ةهبشل اعفد اذه ركذ : يكاكلا لاقو . ىفخي

 . ةثالثلا ةمئألا تلاق امك ىلوملل نوكي نأ بجيو < باسكألا هل ملست ال نأ يغبني

 هدي يف باسكألاو « قرلا ىلإ داعو هسفن زجع ولامك « هدبع باسكأ باسكألا نأل

 باسكألا قح يف ةباتكلا يقبن انأل : هلوقب اهنع باجأف « ةباتكلا خاسفنا امهنم لك يف نأ عماجب

 . رظن هيفو قاتعإلا دعب بتاكملل هلثمت خاسفنا نأ امك « بتاكملل اًرظن

 يبآو يخركلاو يواحطلاك نيمدقتملا نم هدعب نمو دمحم بتك يف دجوت مل ةياورلا نأل

 . ةبتاكملا دعب ئزجت امك هقتعأ امدعب ىلوملل باسكألا نوكت نأ يغبني مهريغو ثيللا

 ىلع هحخلاصف ةنس ىلإ مهرد فلا ىلع هبتاك نإو ) :م : «ريغصلا عماجلا » يف يأ :ش ( لاق) :م

 يفو . كلامو يعفاشلا لاق هبو :ش ( زوجي ال :سايقلا يفو . اًتاسحتسا زئاج وهف ةلجعم ةئامسمخ

4٦ 



 رحلا يف هلثم زوجي ال اذهلو ء ابر ناكف لام نيدلاو لاب سيل وهو لجألا نع ضايتصعا هنأل
 ىلع ردقي ال هنأل « هجو نم لام بتاكملا قح يف لجألا نأ ناسحتسالا هجو . ريغلا بتاكمو
 ءالدتسعاف هب ةلافكلا حصت ال ىتح هجو نم لام ةباتكلا لدبو لالا مكح هل يطعأف هب الإ ءادألا

 . ایر نوکی الف

 . رفزو فسوي وبأ لاق هبو « ةيلحخ

 «لام وها لاب سيل امع ضايتعا حلصلا اذه نأل يأ :ش ( لجألا نع ضايتعا هنأل ) :م
 ةباتكلا نأل :ش ( ابر ناكف ‹ لام نيدلاو لامب سيل وهو ) :م هلوق ىنعم وهو « لام ريغ لجألا نأل
 فلأ نعألدب ةئامسمخ ناك كلذ زجي مل اذإو ‹ ةضواعملا دقع يف زوجي ال اذهو « ةضواعم دقع

 . ابرلا نيع كلذو

 قحتسملا يف ققحتي اغنإ طاقسإلا نآل « زوجيل قحلا ضعبل اًطاقسإ تلعج اله لاقي ال
 . اًقحتسم نكي مل لجعملاو

 ( رحلا يف ) :م حلصلا اذه لثم يأ :ش ( هلثم زوجي ال ) :م ابر هنوكلو يأ :ش ( اذهلو ) :م
 يفرم دقو زوجي ال ًالجعم هقح فصن ىلع هح اصف لجؤم نيد هلثم ىلع رحلل ناک ناب :ش
 ىلع هجلاصف ةنس ىلإ فلأ ريغلا بتاكم ىلع ناك نآب :ش ( ريغلا بتاكمو ) :م «حلصلا
 . زوجي ال ةلجعم ةئامسمخ

 :ش ( هب الإ ءادألا ىلع ردقي ال هنأل هجو نم لام بتاکملا قح يف لجألا نأ ناحستسالا هجو ) :م

 حصت ال ىتح هجو نم لام ةباتكلا لدبو لالا مكح هل ىطعأف ) :م . لجألاب الإ لدبلا ءادألا ىلع يآ
 :ش (الدتعاف) :م هب ةلافكلا تحصل هجو لك نم لام ناك ولف « ةباتكلا لدبب يأ :ش ( هب ةلافكلا
 ال هنأ رابتعاب هجو نم لام لجألا نأب ريرحت ةباتكلا لامو لجألا لدتعاف كلذك رمألا ناك اذإ
 . هجو نم لام ةباتكلا لدبو «هب الإ هل ةردق

 اًنيش هدبع ىلع بجوتسي ال ىلوملاو دبع بتاكملاو « ةاكزلل اباصن حلصي ال هنأ ىرت الآ
 لجألاو هجو نمألام ناك اذإف « هب ةلافكلا حصت ال اذهلو « لامي تسيل يتلا قوقحلاك راصف
 . دمحأ لاق هبو «ةاواسملا وهو لادتعالا دوجول :ش ( ابر نوكي الف ) :م ايوتساف هجو نم لام اًضيأ

 لجألا يف كلذو زارحإلا دمتعي وهو هب لومتي ام لالا ن : لوألا« نيهجو نم رظن هيف : ليق
 . ىنعمو اًظفل ميقتسمب سيل لاما مكح هل ىطعأف هلوق نأ : يناثلا . روصتم ريغ

 هنألف ینعم امأو < ماللاب هلمعتسا دقو ةطساو الب هيلوعفم ىلإ دعتم ىطعأ نألف اًظفل امأ
 هجو لك نم لام لا مكح هل ىطعأف هلوقب دارأ نإف « هجو نم لام بتاكملا قح يف لجألا : لاق
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 فالخب ‹ ةهبشلا ةهبش نوكيف هجو نم ابر لجألاو« هجو نود هجو نم دقع ةباتكلا دقع نألو

 بتاك اذإو : لاق . ةهبش هيف لجألاو ءابر ناكف هجو لك نم دقع هنأل ‹ نيرحلا نيب دقعلا

جي ملو هريغ هل لام الو تام مث فلأ هتميقو ةنس ىلإ مهرد يفلأ ىلع هدبع ضيرملا
 ةثرولا ز

 کہ
 . لصاحلل ليصحت وهف هجو نم لاملا مكح دارملا نإو « هجو نم لام نيدلا ذإ « لادتعالا تاف

 لك نم ءالم ناک اذإ حیحص زرحبو هب لومتیام لام لا ن مترکذ ام نأ : لوألا نع بيجأ

 مهاردلا نيع ىلع اهفقوت هيلع ءادألا ةردق فقوتل مهاردلا نيعك كلذ يف وهو

 زوجي ءيشلا نإف « لام ا مكح لجأل ربتعا هانعمو ربتعا ينعي نمض ىطعأ نأب : يناثلا نعو

 ارظنو دصقلل احيحصت ةهجلا كلت هل ربتعا هنأب نيبف اربتعم نوكي الو ءيش يف ةهج نوكي نأ

 ‹ رجحلا كف هنأ رابتعاب طاقسإ هنأل :ش ( هجو نود هجو نم دقع ةباتكلا دقع نألو ) :م

 هجولا اذه نم نوكيف « ءادألا طرشب قتعلا قيلعت هنأل « طرشلاب قيلعتلاب هبش ةباتكلا دقعلو
 ا

 نوكيق) :م لاب سيل لجألاو نيلاملا نيب نوكي ابرلا ةقيقح نأل :ش ( هجو نم ابر لجألاو ) :م

 ال ةهبشلا ةهبشف « دقعلا ةهبش يف تعقو ةهبش ابر لجألا نوك نوكي يأ :ش ( ةهبشلا ةهبش

 . ةهبشلا ةهبش نود ةربتعملا يه ةهبشلاو « اهل رابتعا

 نم ىلوملا عيب زوجي نأ يغبني ناك متركذ امك هجو نم اًدقع ةبتاكملا دقع ناك ول : تلق نإف

 . < طوسبملا » يف هركذ زوجي ال اذو « نیمهردب اًمهرد هبتاکم

 اذك « انركذ امل ةهبش نودب ايرلا حيرص امهنيب يرجتف هجو نم يبنجألاك بتاكملا : تلق

 . رحل ا يف هلثم زوجیال اذهلو هلوق نع باوج :ش ( نيرحلا نيب دقعلا فالخب ) :م يبوبحملا هركذ

 ال اغنإ روكذملا هجولا ىلع نيرحلا نيب حلصلا دقع يأ « نيرحلا نيب دقعلا نأل « هريرقت

 . حصي مل كلذلف « تربتعاف :ش ( ةهبش هيف لجألاو ابر ناکف هجو لک نم دقع هنأل ) :مزوجی

 ةنس ىلإ مهرد يفلأ ىلع هدبع ضيرملا بتاك اذإو ) :م : ؛ريغصلا عماجل ا » يف يأ :ش ( لاق) :م

 الو ) :م يلوملا يأ :ش ( تام مث )م مهرد فلآ بتاكملا ةميق نأ لاحلاو يأ :ش ( فلا هتميقو

 . بتاكملا ريغ ىلوملل لام ال هنأ لاحلاو يأ :ش ( هريغ هل لام

 . قح يف الإ ةثرولا قح يف فرصتي مل ضيرملا نأل « ليجأتلا يأ :ش ( ةثرولا زجي ملو ) :م

 نودب حصي الف مهيلع ررض هيفو « مهقح رخأ لالا ليجأتبذإ « هودري نأ مهل ناكف ليجأتلا
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 - فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع اًقيقر دري وأ « هلجأ ىلإ يقابلاو الاح نيفلألا يثلث يدؤي هنإف

 هل نأل < هلجأ ىلإ يقابلاو الاح فلألا يثلث يدؤي - هللا همحر - دمحم دنعو . - هللا امهمحر

 ىلع هتآرما ضيرملا علاخ اذإ امك راصف « اهرخؤي نأ هلف هتميق ىلع هبتاكي نأب ةدايزلا كرتي نأ

 . لدب ريغب اهقلطي نأ هل نأل « زاج ةنس ىلإ فلأ

 ةثالثو ةئاملالثو فلأ وهو :ش ( لاح نيفلألا يثلث يدؤي ) :م بتاكملا يأ :ش ( هنإف ) :م مهتزاجإ

 . مهرد ٹلثو اًمهرد نوثالثو

 ىلإ ) :م مهرد اثلثو نوتسو تسو ةئامتس وهو يقابلا يدؤي ءايلا بصنب :ش ( يقابلاو ) :م

 اهيف ناك يتلا هلاح ىلإ بتاكملا دري وأ يأ :ش ( اًقيقر دري وأ ) :م هيلع يذلا ىلع يأ :ش ( هلجأ

 . (- هللا امهمحر- فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع ) :م اًقيقر

 ىلإ ) :م يقابلا يدؤي يأ :ش ( يقابلاو لاح فلألا يثلث يدؤي - هللا همحر-دمحم دنعو ) :م

 هنأل ةميقلا ىلع يأ :ش ( ةدايزلا كرتي نأ ) :م ضيرملل يأ :ش ( هل نآل ) :م هنيع يذلا :ش ( هلجأ

 ةثرولا ىح اهب قلعتي مل

 ردق ىلع هبتاکی يأ ش ( هتمیق ىلع هبتاکی ناب ) :م هلوقب ةميقلا ىلع ةدايزلا كرت رسف مث

 هفصو كرت هل زاج هلصأ كرت هل زاج امل « ةدايزلا يأ :ش ( اهرخؤب نأ هلف ) :م فلألا وهو هتميق

 . ىلوألا قيرطلاب ليجعتلا وهو

 اغنإو « هلام نم ربتعت ال هتميق ىلع ةدايزلاف « هتميق ردق ىلع هبتاكي نأ هل زوجي هنأ یرت الأ
 . ةدايزلا يف حصيو ‹ فلألا يثلث يف هليجأت كلذ يف حصي الف « فلألا هلام نم ربتعي

 امهرخؤي ن أ هلف فلألا ثلثو ةدايزلا كرتي نأ هل نأل : لاق ولو : « ةيانعلا » بحاص لاق

 . لمأتف نسحأ ناك

 ثلث كرت كلذكف هب ةثرولا قح قلعت مدعل ةميقلا ىلع ةدايزلا كرت زاوج ناك امل : تلق

 ةجاح الف اذه مهف مزلي كلذ مهف نمف « نيثلثلا يف مهقحو «اهيف مهل قح ال هنأل « فلألا

 . ةيبنجألا نم هاعدأا ام ىلإ ذنيح

 هل نأل زاج ةنس ىلإ فلألا ىلع هتارما ضيرملا علاخ اذإ امك ) :م اذه مكح يأ :ش ( راصف ) :م

 هل لام الو ةنس ىلإ فلأ ىلع هتوم ضرم يف هتأرما علاخ ول هنأ دارأ :ش ( لدب ريغب اهقلطي نأ

 لدب الب اھقلطپ نب حص هکرت ول هنأل < ‹ لاملا لك نم ربتعي هنإف ليجأتلا ةثرولا زجي ملو هريغ

 . هلیجأت حصف
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 لدبملاب قلعتم ةثرولا قحو لادبألا ماكحأ هيلع ىرجأ ىتح ةبقرلا لدب ىمسملا عيمج نأ امهل
 ال هيف لدبلا نأل ‹ علخلا فالخب ‹ عيمجلا ثلث نم ربتعيف ىنعم طاقسإ ليجأتلاو « لدبلاب اذكف

 ةثالثب هراد ضيرملا عاب اذإ اذه ريظنو « لدبلاب قلعتي الف لدبملاب ةثرولا قح قلعتي ملف لالا لباقي

 نمثلا عيمج يثلث دأ يرتشملل لاقي امهدنعف ةثرولا زجي ملو تام مث فلا اهتميقو ةنس ىلإ فال

 هدنعو « عيبلا ضقناف الإو هلجا ىلإ ثلثلاو الاح

 همحر- يكاكلا لاق . اهيلع خسنلا ضعب يفو « ةبقرلا لدب ىلع يأ :ش ( هيلع ىرجأ ىتح ةبقرلا
 . ةدايزلا ىلع يأ :-هللا

 اذه لاق اغإو « اهيلع بتوك يتلا نيعلا ليوأتب ثينأتلاو-هللا همحر- : يزارتألا لاقو

 ناكو « علخلاك ناكف « رجحلا كف وهو لامي سيل ام لدب هنأل ةلص ةباتكلا نإ لوقي نم مهول اعفد
 اراد ةباتكلا لدب ناك ول اذهلو < ضوعلا مكح هل نإ لاقف احيحص-هللا همحر- دمحم سايق

 . عيفشلا اهذخأي

 يف سبحلا قحو ةحبارملا عيب نايرجو ةعفشلاب قحلا ذخأ نم :ش ( لادبألا ماكحأ) :م

 يرتشملا اهعاب ول اذكو « نيفلأب اهذخأي عيفشلاف نيفلأب فلأ اهتميق اراد عاب ول هنإف « ةبلاطملا

 هلدب مكح ناك اًموقتم ناك ال لدبملا نأل :ش ( لدبلاب اذكف لدبملاب قللعتس ةثرولا حو ) :م

 طاقسإ ضيرملل زاج ةثرولا قح هب قلعت امو < ةثرولا قح هب قلعتم ىمسملا عيمجف « همكح
 . ىلعم ةثرولا قح طاقسإ يأ :ش ( ىنعم طاقسإ ليجأتلاو ) :م هثلث

 ‹ علخلا فالخب ) :م لدبلا عيمج يآ :ش ( عيمجلا ثلث نم ) :م ليجأتلا يأ :ش ( ربتعيف ) :م

 ةثرولا قح قلعتي ملف ) :م الام ربتعي ال جورخل ا ةلاح يف عضبلا نأل :ش ( لالا لباقي ال هيف لدبلا نأل

 قلعتي ال اذكف « لام ريغ هنوكل لدبملاب قتلعتي مل ةثرولا تح نأ دارأ :ش ( لدبلاب قلعتي الف « لدبملاب

 . لدبلاب

 ىلإ فالآ ةثالشب هراد ضيرملا عاب اذإ ) :م ةروكذملا ةلأسملا لصأ ريظن يأ :ش ( اذه ريظنو ) :م

 يبا دنع يآ :ش ( امهدنعف ) :م ليجأتلا يأ« :ش ( ةثرولا زجي ملو تام مث فلا اهتميقو « ةنس

 ءالاح نمللا عيمج يشلث دأ يرتشملل لاقي ) :م -هللا همحر- فسوي يبأو-هللا همحر- ةفينح

 . هنيع يذلا هلجأ ىلإ ثلثلا ءادأ يأ :ش.( هلجأ ىلإ ثلثلاو

 - دمحم دنع يأ :ش ( هدنعو « عيبلا ضقناف ) :م كلذب ضرت مل نإو يأ :ش ( الإو ) :م
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 ةنس ىلإ فلا ىلع هبتاك نإو : لاق . ىنعملا نم انيب امل هيلع داز اميف ال ةميقلا ردقب ثلثلا ربتعي

 نأل < اعيمج مهلوق يف اًقيقر درن وأ لاح ةميقلا يللث د هل لاقي « ةثرولا زجي ملو نافل هتميقو

 . امهيف ثلثلا ربتعاف ريخاتلاو ردقلا يف انهاه ةاباحملا

 لجع هدنع هل لاقيف « ثلثلا ىلع يأ :ش ( هيلع داز اميف ال ةميقلا ردقب ثلثلا ربتعي ) :م-هللا همحر

 نم ليلدلا نم ركذ ام ىلإ هب راش :ش ( ىنعملا نم انيب امل ) :م لجأ ىلإ كيلع يقابلاو ةميقلا يشلث
 ۰ . نيفرطلا

 نم عربت ليجأتلا نأل « امهدنع ثلثلا نم ةيصو نمشلا عيمج يف ةآفاكملا نأ لصاحلاو

 عربتلا سفنب اعونم ريصي امك ليجأتلا ببسب لاملا نع اعونمم ريصي ثراولا نإ ثيح نم ضيرملا

 امك لادبألا ماكحأ نايرجل ةبقرلا لدب انه نمفلا عيمجو لاما ثلث نم ربتعي ضيرلا عربتو

 نم ةميقلا ردق يف ربتعيو لالا سأر نم حصي داز اميف لجألا-هللا همحر- دمحم دنعو ءانركذ

 . ثلثلا

 ملو نافلأ هتميقو ةنس ىلإ فلأ ىلع هبتاك نإو ) :م : « ريغصلا عماجلا » يف يأ :ش ( لاق) :م

 ( ردقلا يف انه اه ةاباحملا نأل ‹ اًعيمج مهلوق يف اًقيقر درت وأ لاح ةميقلا يللث دأ هل لاقي « ةثرولا زجي

 . مهرد فلآ طاقسإ وهو :ش

 حصي يآ :ش (امهيف كلثلا ربتعاف ) :م ىرحألا فلألا ليجأت وهو :ش ( ريخاقلاو ) :م

 ‹ اًضيأ ريخأتلا قبي مل ثلثلا كلذ طقس ال نكل « ريخأتلاو طاقسإلا يف هتميق ثلث يف هفرصت

 . ملعأ هللاو « ريخأتلا قح يف الو طاقسإلا قح يف ال ةميقلا يشلث يف هفرصت حصي ملو
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 دبعلا نع بتاکی نم باب
 بتاكم وهف لبقف دبعلا غلب نإو « قتع هنع ىدأ نإف « مهرد فلأب دبع نع رحلا بتاك اذإو : لاق
 اًقلأ كيلإ تيدأ نإ ينآ ىلع مهرد فلا ىلع كدبع بتاك دبعلا ىلومل رح لا لوقي نأ ةلأسملا ةروصو

 نأل  ابتاكم راص دبعلا لبق اذإو طرشلا مكحب هئادأب قتعيف اذه ىلع ىلوملا هبتاكف رحوهف

 رح وهف املأ كيلإ تيدأ نإ ينآ ىلع لقي مل ولو « ةزاجإ هلوبقو هتزاجإ ىلع ةفوقوم تناك ةباتكلا

 ديعلل ررض ال هنأل ‹ قتعي ناسحتسالا ىفو . فوقوم دقعلاو طرش ال هنأل « اًسايق قتعي ال ىدأف

 فلألا موزل قح يف فقوتيو « مكحلا اذه قح يف حصيف لئاقلا ءادأب قتتعلا قيلعت يف بئاغلا

 ( دبعلا نع بتاکي نم باب ) :م

 نع هريخأتو دبعلا نع ةباينلا وأ لوضفلا قيرطب بتاكي نم نايب يف بابلا اذه يأ:ش
 .ناهربلا رهاظ ليصألا تافرصت

 ىدا نإف مهرد فلاب دبع نع رجلا بتاك اذإو ) :م : “ ريغصلا عماجلا » يف يأ :ش ( لاق) :م

 رجلا لبق يأ « دبع نع هلوقو اًتاكم ريصي يأ :ش ( بتاكم وهف لبقف دبعلا غلب نإو «قتع هنع
 . اهيلت يتلا ةلأسملا نع ارارتحا رحلاب ديقو « اًيلوضف دبعلا نع ةباتكلا دقع يبنجألا

 فلا ىلع كدبع بتاك دبعلا ىلوم رحلا لوقي نأ ) :م ةروكذما ةلأسملا يأ :ش ( ةلاسملا ةروصو ) :م

 اذو « رجلا ءادأب يأ :ش ( هئاداب قتعيف اذه ىلع ىل وما هبتاكف رح وهف اًقلأ كيلإ تيدا نإ ينأ ىلع مهرد

 ءادأب قتعلا قيلعت هنأل « :ش ( طرشلا مكحب ) :م . فالخ هيف ملعي الو « دبعلا لوبق ريغ نم حصي

 م فقوتي الو دقعلا لطبي مهدنع نإف « ةثالثلل اًقالخ :ش ( اتاكم راص دبعلا لبق اذإو ) :م فلألا

 دقع هنأل :ش ( ةزاجإ هلوبقو ) :م دبعلا ةزاجإ ىلع يأ :ش ( هتزاجإ ىلع ةفوقوم تناك ةباتكلا نأل )

 ‹ هنم ةزاجإ كلذ ناك هلبق اذإف . ةزاجإللا هل نم ةزاجإ ىلع فقوتيف كلامو ىلوضف نيب ىرج

 هدقع دقف كلذب دبعلا هلكو ولو « ءادتبالا ىف نذإلاك ءاهتنالا ىف ةزاجإلا نأل < اًبتاکم ریصیف

 ۰ ٠ . دقعلا دعب زاج اذإ اذكف هيلع

 تيدا نإ ) :م ينأ ىلع دبعلا ىلومل روكذملا رحل ا لقي مل ول يأ :ش ( ينأ ىلع لقي مل ولو ) :م

 . هيلع تلعف : لاقف فلأ ىلع هبتاك لاق لب :ش ( رح وهف اًقلأ كيلإ

 ال هنأل ) :م ةثالثلا تلاق هبو :ش ( سايق قتعيال ):م فلألا رحلا ىدأف يآ :ش ( یداف ) :م

 ال زاج زاجأ نإف « دبعلا ةزاجإ ىلع :ش (ةفوقوم دقعلاو ) :م هدوجوب قتعي ىتح :ش ( طرش -
 قتعلا فقوت يف يأ :ش ( قتعلا قيلعت يف بئاغلا دبعلل ررض ال هنال قتعي ناسحتسالا يفو ) :م .انلق

 فلألا موزل قح يف فقوتيو « مكحلا اذه قح يف ) :م .دقعلا يأ :ش ( حصيف لئاقلا ءاداب ) :م
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 هنأل ‹ دبعلا ىلع عجري ال لدبلا رحلا ىدأ ولو . باتكلا ةلأسم ةروص يه هذه ليقو « دبعلا ىلع

 عربتم

 . ناكمإلا ردقب دقعلل احيحصتو دبعلل اًرظن :ش ( دبعلا ىلع

 هل اميف زيجملا ةزاجإ ىلع فقوتي يلوضفلا عيب نإف « عيبلا نيبو هنيب قرفلا ام : تلق نإف
 لوبقلا ىلع فقوتيال وهو « طاقسإانهاه هلام نإ : تلق ؟ هل اميف فقوتي ال انهو « هيلع اميفو

 ةلأسملا نأ دارأ :ش ( باتكلا ةلأسم ةروص يه هذه : ليقو ) :م . هيلع فقوتي وهو مازلإ هيلع امو

 يه « رح وهف الأ كيلإ تيدأ نإ ينأ ىلع : لقي ملو « فل ىلع كدبع بتاك : اهيف لاق يتلا

 -هللا مهمحر - «ريغصلا عماجلا» حارش نأ ىلإ اذهب راشأو « «ريغصلا عماجلا» ةلأسم ةروص

 ىلإ . . . لوقي نأ ةلأسملا ةروصو : هلوقب هركذ اب مهضعب اهروصف ةلأسملا ةروص يف اوفلتحا

 . هرخآ ىلإ . . . ينأ ىلع لقي مل ولو : هلوق يف هرکذ اب نورخآ اهروصو « هرخآ

 وهالو ءادألاب هرمأي مل ثيح :ش ( عربتم هنأل «دبعلا ىلع عجري ال لدبلا رحلا ىدأ ولو ) :م

 هنامض نأل « هدرتسي نامزلا مكحب هادأ نإ ىلوملا ىلإ ىدأ ام درتسي نأ هل لحو هئادأ يف رطضم

 ناك هنامض نأل هيلع عجري نماض ينأ ىلع فلأ ىلع كدبع بتاك لوقي نأ هتروصو ًالطاب ناك

 نأ هل ضعبلا ىدأ ولف « عربتم هنأل عجري ال نامض ريغب هادآ نإو بجاولا ريغ نمض هنأل ًالطاب

 ‹ عجري ال دبعلا ةزاجإ دعب ضعبلا ىدآ ول نكلو « نامض ريغ رآ نامضب ىدآ ءاوس « عجري

 ىلع عجري نأدارآاذإ اذه « لدبلا ضعب نع دبعلا ةمذ ةءارب وهو رخآ دوصقم لصح مث نأل

 ال عجري نامضلا مكحب ىدآ ولف « دبعلا ةراجإ دعب عوجرلا دار ولف « دبعلا ةزاجإ لبق ىلوملا

 ىلوملل رحلا لاق اذإ اذه« ضعبلا وأ « لكلا ىدأ ءاوس عجري ال نامضلا ريغب ىدأ نإو « انركذ

 . فلأ ىلع كدبع بتاك

 وأ ‹ هيلع دزي ملو فلأب هقتعأ لوقي نأ امإ :هجوأ ةعبرأ ىلع وهف فلأب هتقتعأ : لاق نإف

 ال لوألا يفف « يلع فلأب كسفن نع هقتعأ: لاق وأ « فلأب هقتعأ : لاق وأ « فلأب ينعأ : لاق

 يناثلا يفو . هنمضي هكلهتسا ولو « هنم درتسي ىدآ ولو . هقتعأ اذإ ءيش يلوضفلا ىلع بجي

 يفو . ءاضتقا اتاسحتسا -هللا مهمحر-ةثالفلا انئاملع دنع لاملا همزليو ‹ رمألا نع قتعلا عقي

 لدبلا بجوتسي الف هكلمب عفتنملا وهف «رومأملل تبثي ءالولا نأل « لاما نم ءيش همزلي ال ثلاثلا

 همحر- يسخرسلا ةمئألا سمش هركذ اذك « قالطلا عاقيإ يف جوزلل ةعفنم هنأل «رمألا ىلع

 رمألا مزلي لاملا نأ -هللا همحر- هداز رها وخ مالسإلا خيش ركذو . ديهشلا ردصلاو -هللا

 عوقو دعب الإ هل ةجح الو «هسفن ىلع نامض باجيإ ىلع هلوق نأل « هنع قتعلا عقيو «قاتعإلاب
 كماعط لك هلوق يف امك هيلإ هادآ اذإ هدرتسي نأ هلو لاملا همزلي ال عبارلا هجولا يفو . هنع قتعلا

 يف اذك انركذ امل فلألا همزلي ثيح يلع فلأب كسفن نع كتآرما قلط هلوق فالخب « يلع ضوعب

 ( . ؟مالسإلا خيش عماج»
 اوا



 وأ ‹«دهاشلا ىدأ نإف « بئاغ وهو « هالومل رخآ دبع نعو ‹ هسفن نع دبعلا بتاك اذإو : لاق

 ‹ بئاغلا نالف ىلعو يسفن ىلع مهرد فلاب ينبتاك دبعلا لوقي نأ ةلاسملا ىنعمو « اقنع بئاغلا

 قح يف فقوتيو «اهيلع هتيالول هسفن ىلع حصت سايقلا يفو . اتاسحتسا ةزئاج ةباتكلا هذهو

 هسفن لعج ءادتبا هسفن ىلإ دقعلا ةفاضإب رضاحلا نأ ناسحتسالا هجو . هيلع ةيالولا مدعل بئاغلا

 يف اهدالوأ لخد تبتوك اذإ ةمألاك ةعورشم هجولا اذه ىلع ةباتكلاو « اًعبت بئاغلاو ًالصأ هيف

 . ءيش لدبلا نم مهيلع سیلو . اهئادأب اوقنع یتح « اعبت اھتباتک

 بتاك اذإ يأ :ش ( دبعلا بتاك اذإو ) :م : «ريغصلا عماجلا» يف دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 دبع هلوقل ةفص هنأل « بئاغ رجب :ش ( بئاغ وهو هالومل رخآ دبع نعو هسفن نع) م ادبع يلوملا

 :ش ( ةلأسملا ىنعمو ) :م . اعيمج بئاغلاو دهاشلا يأ :ش ( اتع بئاغلا وأ دهاشلا ىدأ نإف) :م رخآ

 ىلع مهرد فلاب ينبتاك دبعلا لوقي نآ ) :م (ريغصلا عماجلا » نم ةلوقنملا ةروكذملا ةلأسملا حرش دارأ

 . ةباتكلا يأ :ش ( حصت سايقلا يفو . اًتاسحتسا ةزئاج ةباتكلا هذهو ‹ بئاغلا نالف ىلعو يسفن

 نيب عمج ول امك :ش ( هيلع ةيالولا مدعل بئاغلا قح يف فقوتيو « اهيلع هتيالول هسفن ىلع ) :م

 . بئاغلا دبعلا قح يف حصي ال ةثالثلا دنعو . امهعابف هريغ دبع نيبو هدبغ

 ءاعبت بئاغلاو الصأ هيف هسفن لعج ءادتبا هسفن ىلإ دقعلا ةفاضإب رضاحلا نأ ناسحتسالا هجو (:م

 ء اهئادأب اوقتع ىتح اعبت اهتباتك يف اهدالوأ لخد تبتوك اذإ ةمالاك « ةعورشم هجولا اذه ىلع ةباتكلاو

 لدب نم ءيش بئاغلا لوبق ىلع فقوتي الف دقعلا ذفن اذإف :ش ( ءيش لدبلا نم مهيلع سيلو

 . ةزاجإ ةباتكلا هدر ربتعي الو « ةباتكلا

 ىلوملا هأربآ ولو هریغ نم هعیبی نآ یلوملل سیلو هدي نم یلوملا هذحأی ال ایش بستکا ولو
 لدبلا هبهو وأ رضاحلاأربأ ول امآ « لدبلا نم ءيش هيلع سيل ذإ « حصيال ةباتكلا لدب هبهو وأ

 . هريغو يبوبحملا هركذ اذك « اًعيمج اقتع

 نأ ىتح « هجو لك نم اهل ةعبات دالوألا نأل « اهب دهشتسملاك هيف نحن ام سيل : ليق نإف
 فالخب « مألا ىلومل قتع ال ذإ « دالوألا قتعيو ءيش لدبلا نم طقسي مل  دالوألا قتعأ ول ىلوملا

 ىتح « ادوصقم امهيلإ دقعلا فيضأ ثيح « هجو نم « ةباتكلاب دوصقم هنإف « بئاغلا دبعلا
 نم هتصح تطقس بئاغلا دبعلا قتعي الو « ةباتكلا تلطبو هقتع ذفن رضاحلا قتعأ اذإ ىلوملا نأ

 ىلع فقوت الب ضحم عبت وهام ذوفن نم مزلي الو « ريغ ال هتصح رضاحلا ىلع بجيو « ةباتكلا

 . فقوت الب هجو نم دوصقم وه اع ذوفن لوبق

 . سايقلا اهجو نوكي نأ زوجي تركذ ام نآ باوجل اف

 نوكي نأ يف رظن ريغ نم ضعبلا يف ةيعبتلاب دقعلا توبث ىلإ رظنلاف ناسحتسالا يف امآو
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 هيلع لدبلا نأل « لدبلا لكب هذخأي نأ هلف ‹ رضاحلا هب درفني هجولا اذه ىلع هحيحصت نكمأ اذإو
 اقتع ىدأ امهيأو لاق . هيف عبت هنأل ءيش لدبلا نم بئاغلا ىلع نوكي الو « هيف ًالصأ هنوكل

 ةيرحلا فرش هب لاني هنألف بئاغلا امأو ‹ هيلع لدبلا نألف رضاحلا امآ « لوبقلا ىلع ىلوملا ربجيو

 ىلإ هتجاحل لوبقلا ىلع نهترملا ربجي نيدلا ىدأ اذإ نهرلا ريعمك راصو « هيلع لدبلا نكي مل نإو
 رضاحلا نأل ‹ هبحاص ىلع عجري ال یدأ امهیآو : لاق . هيلع نیدلا نکی مل نإو هنیع صالختسا

 هيلع اًتید یضق

 .ةحماسملا ىلع هلامتشالو « بتاكملا رظنو « دقعلل ًاحيحصت ال وأ ةلاصأ ةهج هيف

 (هذخاي نأ ) :م ىلومللف يأ :ش ( هلف رضاحلا هب درفني هجولا اذه ىلع هحيحصت نكمأ اذإو ) :م

 ىلع نوكي الو « هيف ًالصأ هنوكل هيلع لدبلا نأل « لدبلا لكب ) :م رضاحلا دبعلا ذخأي نأ يآ :ش

 درجم يف رظنلا نآ ىلع كلذباذهو « دقعلا يف يأ :ش ( هيف عبت هنأل ٠ ءيش لدبلا نم بئاغلا

 . هيلع دقعلا داقعنا ىف ةلاصألا ةهجب ربتعم ال ةيعبتلا

 ‹« بئاغلاو دهاشلا يأ :ش ( اقتع ىدأ امهيأو ) :م : «ريغصلا عماجل ا » يف يأ :ش ( لاق ) :م
 . اقتع بئاخلا وأ دهاشلا ىدأ نإف « ةلأسملا لو يف لاق هنأل « راركت اذه : ليق

 ربجي ال سايقلا يفو :ش ( لوبقلا ىلع ىلوملا ربجيو ) :م هلوقلاديهمت هداعأ هنأب : بيجاو
 نكلو « لدبلا نم ءيشب بلاطم ريغ عربتم بئاغلا نأل « ةثالشلا تلاق هبو « بئاغلا يف

 اميف بئاغلا يف تبث دقعلا مكح نأل « بئاغلا ءادأب اًعيمج اقتعي ىتح هيلع ربجي نأ ناسحتسالا

 . رضاحلا تح يف دقعلا مكحب عيبلا ةلزنمب هنكلو « هب رضي ال

 موج ىلع ةياعسلا نم هنكيي الو ًالاح لاملا هنم لبقي هنأ الإ : ٠ يبوبحملا عماج » يفو

 . بتاكملا يف دمحم هيلع صن رضاحلا

 هنألف بئاغلا امأو « هيلع لدبلا نألف رضاحلا امأ ) :م هلوقب ناسحتسالا هجو ىلإ فنصملا راشأو

 راعتسا نأب :ش (نيدلا ىدأ اذإ نهرلا ريعمك راصو « هيلع لدبلا نكي مل نإو ةيرحلا فرش هب لاني
 . نيدلا ريعملا ىدأ مث نهريل اًئيش رخآ نم ناسنإ

 ىلإ خسنلا ضعب يفو :ش ( هنيع صالختسا ىلإ هتجاحل لوبقلا ىلع نهترملا ربجي ) :م
 .هنع نهرلا صالختسا

 لوبقلا ىلع ىلوملا ربجيانهاذكف « نهرلا ريعم ىلع يأ :ش ( هيلع نيدلا نكي مل نإو ) :م

 . ةيرحلا ةدافتسا ىلإ جاتحم هنأل « هيلع لدبلا نكي مل نإو بئاخلا نم

 ۾ عجري ال هلثمو :ش ( هيلع اًتيد یضق رضاحلا نأل « هبحاص ىلع عجري ال ید امھیآو : لاق ) :م
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 ء انيب ال ءيشب بئاغلا دبعلا ذخأي نأ ىلوملل سيلو : لاق . هيلإ رطضم ريغ هب عربتم بئاغلاو
 ةباتكلا نأل < دهاشلل ةمزال ةباتكلاو « ءيشب هنم كلذ سيلف لبقي مل وأ بئاغلا دبعلا لبق نإف

 ال هزاجأف هغلبف هرمأ ریغب هریغ نع لفک نمک هلوبقب ریغتی الف بئاغلا لوبق ریغ نم هيلع ةذفان
 نعو اهسفن نع ةمألا تبتاك اذإو : لاق ءاذه اذك « هيلع عجري ال یدآ ول یتح « همکح ریغتي

 ‹ زئاج وهف نيريغص اهل نينبا

 رطضم هنإف ‹ نهرلا ريعم فالخب « رضاحلا ةهج نم يأ :ش ( هيلإ رطضم ريغ هب عربتم بئاغلاو )

 . رارطضالا يف ال هيلع نيد ريغ نم ءادألا زاوج يف وهك هنآ باوحجل اف . هيلإ رطضم ريغ لاق

 هيضوعب وهامغنإ لب « كلذك سيل انه اهو « لصاح ءىش هل تاف اذإ وه اغإ رارطضالا نإف

 . انارسخ ىمسي ال حبرلا مدع لاقي امك اذهو « ةيرحلا هل لصحي نأ

 . ًارطضم ناكف هدؤي مل ول هنإف ةباتكلاب لصاح ةيرحلا قح : تلق نإف

 . هب تبث الف اعبات نكي مل عوجرلا تح وهو « مهوتم وه : تلق

  ):eهيف عبت هنأل « هلوق دارأ :ش ( انيب ال ءيشب بئاغلا دبعلا ذخأي نأ ىلوملل سيلو : لاق .

 موزل يف هلوبق رثؤي ال ينعي :ش ( ءيشب هنم كلذ سيلف لبقي مل وأ بئاغلا دبعلا ليق نإف) :م

 . رضاحلا نع ةباتكلا دقع در يف رثؤي ال هدر كلذكو « هيلع ةباتكلا لدب

 ينعي ‹ رضاحلا دبعلا دهاشلاب دارأ :ش ( هيلع هذفان ةباتكلا نأل ‹ دهاشلل ةمزال ةباتكلاو ) :م

 نكي ملاذه لصألاو « كلذ ريغتي ال هتزاجإ دعبف « بئاغلا ةزاجإ لبق رضاحلا تمزل ةباتكلا نأ

 . لبق نإو بئاغلا ذخأي نأ ىلوملل

 ىلع ةذفان لوبقلا لبق ةباتكلا نأ ينعي :ش ( هلوبقب ريغتي الف ٠ بئاغلا لوبق ريغ نم ) :م

 . هلوبقب ريغتي الف « لدبلا بوجو ريغ نم دهاشلا

 هغلبف هرمأ ريغب هريغ نع لفك نمك ) :م . ةباتكلا لدب نم ءيشب هذخأي نأ ىلوملل سيلف

 . بئاغلا مكح يآ :ش ( اذه اذك « هيلع عجری ال یدآ ول یتح « همکح ریغتی ال هزاجاف

 تلبق اذإ ينعي :ش ( زئاج وهف نيريغص اهل نينبا نعو اهسفن نع ةمألا تبتاك اذإو : لاق ) :م

 ةلأسملا عضو يف سيلو < كلذك دبعلا يف مكحلاو زئاج دقعلاف اهينبا نعو اهسفن نع ةباتكلا دقع

 ام ةدئافلا نم عماجلا ةياور نأ« ضماوغلا فشك » ىف رفعج وبأ هيقفلا هركذ ام ىوس ةدئاف ةمأ ىف
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 اهسفن تلعج اهنأل ‹ نوقتعي يو لوبقلا ىلع ىلوملا ربجيو « هبحاص ىلع عجري مل ىدأ مهيأو

 . يبنجألا نم كلذب ىلوأ يهو ىلوألا ةلاسملا يف انيب ام ىلع اًعبت اهدالوأو ةباتكلا يف ًالصأ

 . راغصلا هدالوأو هسفن ىلع ادبع بتاك نمف ةلأسملا كانه نإف طوسبملا بتاكم يف سيل

 سيل ام ةيالولا نم ريغصلا ىلع بألل لوقي نأ لئاقل ناكل « ريغصلا عماجلا » ةياور الولف

 نإو نيريغصلا يف ةلأسملا عضو ةدئافو « ءاوس هلك كلذ نأ نيبت « ريغصلا عماجل ا » ةياورف « مألل

 هبحاص ىلع عجري مل ىدأ مهيأو هلوقب باوجلا نم هركذ ام بيترت يه كلذك نيريبكلا يف ناك

 نينبالا دحأ ىدأ اذإ عضوملا اذه لثم يف لوقي نأ لئاقل ناك عضولا اذه الول هنأل « نوقتعيو

 ءادآ نإف . اهنباو ةمألا فالخب « ةيعبت الو امهنيب ةلاصأ ال هنأل « رخآلا نبالا قتعي ال نآ يغبني

 امأ . اعبت اهتباتك يف هلوخدل همأ ءادأك نبالا ءادأ كلذكو « هعبتتست اهنأ قيرطب اهنبا ءادأك مألا

 يف طوسبملا يف ةلأسملا هذه عضو اذهلو « امهنيب ةيعبت ال هنأ امل هيخأ ءادأك سيل نبالا نهر ءادأ

 هيف ققحتي ام لقأ هنأل « ةينثتلا ظفل عماجلا يف راتخا نكلو « ةدئافلا هذه ديفيل راغصلا دالوألا

 . اًناسحتساو اًسايق اًقلطم زوجيل نيريغصلاب ديق امنإ : ةعيرشلا جات لاقو . ةدئافلا هذه

 يفت تلج اهنا ء نوتتسیو لوبتلا ىلع لولا رب رجیو هجا ص یلع جرب مل یدآ مهب )

 رهف ىدأ نإ نيدلولا نم لكر ؛ اهسفت رلع تيد تدأ قف تأ تإ مألا نأ كلذو ٠ بئاغلا دبملا

 . عوجر ال كلذ يفو « رطضم ريغ عربتم

 الو امهنيب ةلاصأ ال هنأل « رخآلا نبالا قتعي ال نأ يغبني امهدحأ ىدأ اذإ : تلق نإف

 مالا تدأ ولو . هجو لک نم اهل عبات هنأل ء مألا ءادأك هؤادآ ناك ىدأ اذإ امهدحآ نإ : تلق

 . امهدحأ ىد اذإ اذكف « اوقتع

 ىلوألا ةلأسملا يف ركذ ام ىلع يبنجألا تح يف دقعلا اذه زاج امل يأ « يبنجألا دبعلا نم يآ

 . يبنجألا نم اهيلإ برقأ اهدلو نأل « اهدلو قح يف مألا دنع زوجتي نأ ىلوأف

 سايق انه زاوجلا توبث نأ خياشملا ضعب هيلإ بهذ ام ىلإ ةراشإ هلعل : ةيانعلا بحاص لاق
 . ملعأ هلفاو قحا هنأ ىرأو يبنجألا فالخب « اهل عبات دلولا نأل « ناسحتساو

 اًسايق اًقلطم زوجيل نيريغصلا ديق اإ هلوقب ةعيرشلا جات هلاق ام ىلإ كلذب راشأ : تلق

 . انآ هارکذ دقو « اًناسحتساو
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 كرتشمبا دبعلا ةباتك باب
 لدب ضبقیو مهرد فلاب هبیصن بتاکی نأ هبحاصل امهدحأ نذآ نیلجر نیب دبعلا ناک اذإو : لاق

 .-هللا همحر- ةفينح يبأ دنع ضبق يذلل لام لاف زجع مث فلألا ضعب ضبقو بتاكف « ةباتكلا

 ‹امهل اًتالخ « هدنع أزجتت ةباتكلا نأ هلصأو . امهنيب وهف ىدأ امو « امهنيب بتاكم وه الاقو

 ال نأ نذإللا ةدئافو . ؤزجتلل هدنع هبيصن ىلع رصتقتف هجو نم ةيرحلا ديفت اهنأل ‹ قتعلا ةلزنمب

 لدبلا ضبقب هل هنذإو نذای مل اذ هل نوکی امک خسفلا قح هل نوکی

 ( كرتشملا دبعلا ةباتك باب ) :م

 مكح مدق نينثالا لبق دحاولا ناك الو « كرتشملا دبعلا ماكحأ نايب يف باب اذه يآ :ش

 . امهقوف امو نينثالا ةباتك مكحب هبقعأ مث « دحاولا ةباتك

 ضعب يفو :ش ( نيلجر نيب دبعلا ناك اذإو ) :م : « ريغصلا عماجمل ا » يف يآ :ش ( لاق) :م

 بتاک لاق نب :ش ( هبیصن بتاکی نا هبحاصل امهدحا نذآ ):م یلوأ يهو نیکیرش نیب خسنلا

 ةباتكلا لدب ) :م ضبقي نأو يأ « داضلا بصنب :ش ( ضبقيو مهرد فلأب ) :م دبعلا نم كبيصن

 وه :الاقو . - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع ضبق يذلل لاملاف زجع مث فلألا ضعب ضبقو بتاكف

 :ش ( امهنيب وهف) :م لاملا نم بتاكملا يأ :ش ( ىدأ امو ) :م نيكيرشلا نيب يأ :ش ( امهنيب بتاكم

 لاملاف هلوق لصأ : يكاكلا لاقو . فالتخالا لصأ يأ :ش ( هلصاو ) :م نيكيرشلا نيب يأ

 يأ :ش ( قتعلا ةلزنم امهل اًقالخ ) :م ةفينح يبأ دنع يأ :ش ( هدنع ازجتت ةباتكلا نأ ) :م

 هبيصن امهدحأ ةباتكب ناك امهدنع ؤزجت ال تناك الو . امهل اًقالح هدنع قاتعإلا ؤزجت ةلزنمب

 ( هجو نم ةيرحلا ديفت ) :م ةباتكلا نأل يأ :ش ( اهنأل ) :م . نآلا ءيجي ام ىلع اًبتاكم هلك راص

 ىلع ةباتكلا رصتقتف يأ :ش ( هدنع هبيصن ىلع رصتقتف) :م ديلا ثيح نم ارح نوكي نأل :ش

 ؤزجت لجأل يأ :ش ( ؤزجتلل ) :م -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع ءاتلا رسكب بتاكملا بيصن

 . ةباتكلا

 ًأزجتت ةباتكلا تناك اذإ لاقي نأ هريدقت ردقم لاؤس نع باوج اذه :ش ( نذإلا ةدئافو ) :م

 يأ :ش ( هل نوكيال نآ) :م نذإلا ةدئافو : لاقف « ةباتكلاب رخآلل امهدحأ نذإ يف ةدئافلا امف

 يأ :ش ( لدبلا ضبقب هل هنذإو « نذأي مل اذإ هل نوكي امك خسفلا قح ) :م بتاكي مل يذلا كيرشلا

 . بتاكي مل يذلا كيرشلا

 قح يف طرش نذإلا نأ مهوتي الئل نذإلا ةدئافو : هلوق ينعي « اذه ركذ اغنإ : يكاكلا لاق

 - ةفينح يبأ دنع عامجإلاب تذفنو ةباتكلا تحص هبيصن بتاك ول هنإف « هبيصن ةباتك زاوج
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 خسفي مل ولف « قافتالاب خسفلا ىح تكاسلل 'تبثيو لكلا يف امهدنعو . هبيصن يف-هللا همحر

 نم ذخآ ام فصن بتال نم ذخاي نآ تکاسللو « ةفينح يبأ دنع هظح قع لدملا ىدآ یتح

 . كرتشم دبع هنأل « لدبلا

 ام ىلع -هللا همحر- يعفاشلاو كلام فالخ هيفو « عامجإلاب تذفن لوقي فيك : تلق

 ىف ىعفاشلاو كلام اًقالخ « تزاج ةباتكلاب رحالل نيكيرشلا دحأ نذآ نإ : لوقنف « نيبن

 ا . هضقن هبحاصل نكلو « اندنع زوجي اضيأ نذإلا ريغبو «لوق
 نذإلا ريغب زوجي : ىليل يبآ نباو نسحلاو دمحأ لاقو . زوجي ال : كلامو يعفاشلا لاقو

 . قتعي تكاسلل هلثمو لدبلا دبعلا ىدأ اذإف ‹ هبحاص هضقني الو اًضيأ

 قتعلا قيلعت ىنعم وأ قاتعإلا ىنعم وأ ةضواعملا ىنعم اهيف ربتعي نأ امإ ةباتكلا : ليق نإف
 ةيالو رخآلل سيل هبحاص نذإ ريغب نيكيرشلا دحأ نم كلذ نم ءيش دجو ولو . لاما ءادأب
 . ؟كلذ ةباتك نيأ نمف « خسفلا

 ‹اهيلع لمتشت يه اغنإو « ةروكذملا يناعملا نم دحاو لك نيع تسيل ةباتكلا نأب : بيجأ

 نالطبب ررضلا قاحلإ وهو « هيجوت ىنعمل خسفلا ةيالو وهو صتخي مكح اهل نوكي نأ زوجيف
 . ةباتكلاب تكاسلا كيرشلل عيبلا قح

 ةباتكلا يهو لحما مث < ؛ ريغلا هب رصقي مل اذإ عونتي اغإ هقح صلاخ يف ناسنإلا فرصير

 . عناملا ىفتناو ‹ ىضتقملا ققحتيف امهيضارتب خسفني اذهلو « خسفلا لبقت

 اذإ هنإف « هبحاصل ررض اهيف سيل نكل خسفلا تلبق نإو ةضواعم اف ةروكذملا يناعملا امأو

 لحملا نكل ء«ررض اهيف ناك نإو قيلعتلاو قاتعإلاو هبيصن عيب هبحاص ىلع لطبي مل هبيصن عاب
 . نيب هنألف قيلعتلا امأو « رهاظف قاتعإلا امأ « خسفلا لبقي ال

 ةباتك اعم ناكيرشلا هبتاك اذإ امأف « نيكيرشلا دحأ هبتاك اذإ انركذ يذلا اذه نآ ملعا مث

 هل بهو وأ هبيصن قتعي مل هتصح امهدحأ ىلإ ىدأ اذإف « ةثالثلا تلاق هبو « زوجي ةدحاو

 . قتع

 نيمضتلا نيب رايخ اب كيرشلا نوكيو زجع ءاش نإ امهدحأ قاتعإ دعب رايخلاب بتاكملا مث

 نإ ةياعسلاو قتعلا نيبو-هللا همحر- ةفينح يبآ لوق يف قتعلاو « ةميقلا فصن يف ةياعسلاو

 نم دبعلا ىعسيو رسوم ناك نإ قتعملا نمضي -هللا همحر- فسوي يبأ دنعو « ارسعم ناك

 فصنو ةميقلا فصن نم لقألا نمضي -هللا همحر- دمحم دنعو . ارسعم ناك نإ هتميق فصن

 . ةباتكلا لدب يأ « لدبلا دنع لقألا يف ىعسي دبعلا اذكو « هتباتك نم يقب ام
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 ‹ هل ضوبقملا لك ناك اذهلف « هيلع هبيصنب اعربتم نوكيف ءادألاب دبعلل نذإ

 ےک
 م بسكلا نم :ش ( هبيصنب اعربتم ) :م نذآلا كيرشلا يأ :ش ( نوكيف ءادألاب دبعلل نإ ) :م

 نأ زوجيو « هل ضوبقملا لك ناك اذهلف « بتاكملا ىلع يأ : « ةيانعلا » بحاص لاق :ش ( هیلع)

 . دبعلا ىلع هبيصنب اعربتم نذآلا نوكيف يأ «'دبعلل هيلع ريمض نوكي

 نوك لجألف يأ :ش ( اذهلف ) :م حارشلا نم هريغ لاق امك دبعلل ريمضلاو فسعت هيف : تلق

 مث « بتاكلا كيرشل يأ :ش ( هل ضوبقملا لك ناك ) :م بسكلا نم هبيصنب اعبرتم نذآلا كيرشلا

 . عجري مل كيرشلا ضبقب نذآلا عربت اذإ

 نع نمثلا ءادأب عربت نمك عربتلا نم هدوصقم لصحي مل اذإ عربت اب عجري عربتملا : لیق نإف

 عستلا نم هدوصقم لوصح مدعل عوجرلا هل ناك قحتسا وأ ضبقلا لبق عيبلا كله مث يرتشلا

 نأل «عربت اب عجري لوخدلا لبق اهتهج نم ةقرفلا زاج مث جوزلا نع رهملاب عربت نمكو

 ملو هقتع لوصح عربتلاب هدوصقم اًصضيأ انه اهو لصحي ملو جوزلل عضبلا ةمالس هدوصقم

 . زجعلاب لصحي

 وأ ئابلا فالخب « ًهيش هدبع ىلع بجوتسي ال ىلوملاو « هجو لك نم هل ادبع راص زجحعلا دعبو

 . هدوصقم لصحي مل اذإ عوجرلا قح هل تبثيف عربتملا نيد بوجول ةلاص امهتمذ نأل ۰ جوزلا

 نذإ لدبلا ضبقب هل نذإلا نأل « هبيصن هنم ذخأي نأ تكاسلل سيل : « يفاكلا » يفو

 بتاكملا ضبقب ع دقو بتاكملا ىلع بسكلا نم هبيصنب هنم عربت ءادألاب نذإلاو ءادألاب بتاكملل

 هيلع ةعيدولا برل قبي مل ىضقف ةعيدولا نم هنيد ءاضقب عدوملا رمأ اذإ ةعيدولا برك هلك ملسف

 ضیرم وهو نذآ ولو متي ملو عربت هنأل « هيهن حصيف ءادألا لبق هاهن اذإ الإ اذه اذكه « ليبس

 نذإلا ةلاح ادوجوم نكي مل اذإ بسكلا نأل « هلام لك نم حص ةباتكلا ضعب بسك نم ىدأو

 . ثلثلا نم ربتعي یتح هلام نم ءيشب عربتي مل نذآلاف

 عفانملاب ضيرملا عربتو ةباتكلا لدب ءادآ يف اهفرصب هل نذأ ثيح دبعلا عفان عربتي اغنإو

 دق ناک نإو « عفانم اب ال « نايعألاب قتلعتي ةثرولا قح نأل « ثلثلا نم ال لاملا عيمج نم ربتعي

 « نذإلا تقو بسكلا دوجول ثلثلا نم ربتعي ةباتكلا لدب ءادأ يف هل نذأف ةباتكلا لبق بستكا

 . ةثرولا قح قلعتو



 يف ليكو فصنلا يف ليصأ وهف « ؤزجتلا مدعل لكلا ةباتكب نذإ هبيصن ةباتكب نذإلا امهدنعو
 ةيراج تناك اذإو : لاق . زجعلا دعب كلذك ىقبيف امهنيب كرتشم ضوبقملاو امهنيب وهف « فصنلا

 مٹ هاعداف دلوب تءاحف رخآلا اهنطو مث هاعداف دلوب تءاجف امهدحأ اهئطوف اهابتاک نيلجر نيب

 راصو « هيف هل كلم ا مايقل هتوعد تحص دلولا امهدحأ ىعدا ال هنأل < لوألل دلو مآ يهف تزجع

 هبيصن ىلع دلولا ةيمومأ رصتقتف كلم ىلإ كلم نم لقنلا لبقت ال ةبناكملا نأل « هل دلو مأ هبيصن

 ةكرتشملا ةربدملا يف امك
 ا

 م بتاكملا كيرشلا يأ :ش ( وهف ؤزجتلا مدعل لكلا ةباتكب نذإ هبيصن ةباتكب نذإلا امهدنعو ) :م
 . هکیرشل يذلا :ش ( فصنلا يف ليكو ) :م هل يذلا :ش ( فصنلا يف ليصأ )

 يآ :ش ( زجعلا دعب كلذك ىقبيف امهنيب كرتشم ضوبقملاو امهنيب ) :م لدبلا يأ :ش ( وهف ) :م
 كلذلف ء امهلوق ىلإ لام فنصملا نأكف امهنيب يهف باسكألا نم هدي يفو زجعف هابتاك ول امك

 . مهفاف هرخأ

 اهنطوف اهابتاك نيلجر نيب ةيراج تناك اذإو) :م :« ريغصلا عماجلا » يف يأ :ش ( لاق ) :م

 مث) :م هنم بسنلا تبثو هتوعد تحصو دلولا ىطاولا ىعداف يأ :ش ( هاعداف دلوب تءاجف امهدحأ

 تبثتو هتوعد تحصو دلولا رخآلا ىطاولا ىعداف يأ :ش ( هاعداف دلوب تءاجف رخآلا اهنطو

 مث) :م عامجإلاب هبيصن ىلع اهيف دلولا ةيمآ رصتقي هنإف ةكرتشملا ةربدملا يف امك هنم بسنلا

 يفو « هبيصن يف يأ :ش ( هيف هل كلملا مايقل هتوعد تحص دلولا امهدحأ ىعدا امل هنأل ) :م

 يف داليتسالا نأ ىلع ءانب :ش ( هل دلو مآ هبيصن راصو ) :م ةيراجلا يف يأ اهيف خسنلا ضعب

 بيصن كلمتب الإ داليتسالا ليمكتل هجو ال هنأل -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع أزجتي هبتاكللا

 . هلوقب هيلإ راشأ « نكي ال اذهو « هبحاص

 م داليتسالاب اذكف « بابسألا رئاسب :ش ( كلم ىلإ كلم نم لقنلا لبقت ال ةبتاكملا نأل ) :م

 ىلع دلو مآ ةيراجلا نوك رصتقي كلذك رمألا ناك اذإ يأ :ش ( هبيصن ىلع دلولا ةيمومأ رصتقتف)

 ةيمومأ رصتقت هنإف امهدحأ اهدلوتسا نأب :ش ( ةكرتشملا ةربدملا يف امك ) :م . لوألا ىطاولا بيصن

 ةباتكلا نم الك نأ عماجلا ةكرتشملاو قافتالاب داليتسالا ىرحتيف عامجإلاب هبيصن ىلع دلولا

 يف فصنلا ىلع راصتقالا نوكي نأ زاجف لبقت ةباتكلاو خسفلا لبقي ال ريبدتلا : تلق نإف

 ۰ . خاسفنالل ريبدتلا لوبق مدعل ةربدملا
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 تلعج كلذ دعب تزجع اذإ مث « ارهاظ هكلم مايقل هتوعد تحص ريخألا اهدلو يناثلا ىعدا اذإو
 هؤطوو ‹ لاقتنالا نم عناملا لاز هنألءلوألل دلو مأ اهلك ةيراجلا نآ نيبتو نكت مل نأك ةباتكلا

 اهرقع فصنو داليتسالا لمكتسا ال هبيصن كلمت هنأل ‹ اهتميق فصن هكيرشل نمضيو « قباس

 ةلزنمب هنأل ‹ هنبا نوكيو « دلولا ةميقو رقعلا لامك هكيرش نمضيو « ةكر تشم ةيراج هئطول

 ىلع ةميقلاب رح هنم بسنلا تباث رورغملا دلوو ارهاظ اًئاق هكلم ناك اهثطو نيح هنأل « رورغملا
 ‹ رقعلا لامك همزليف ةقيقح ريغلا دلو مآ ئطو هنكل « فرع ام

 ةمزال ةباتكلا لوقن نأ ىلع كلم ىلإ كلم نم لاقتنالا« ريبدتلا لوبق مدعل راصتقالا : تلق

 . اًضيأ ىلوملا قح يف
 . اهزجعب ةباتكلا خسفنت نأ زاج : تلق نف

 . يضاقلا ءاضقب اًضيأ راصتقالاو ريبدتلا خسفني نأ زاج : تلق

 نأل ءاًرهاظ هلوقب ديق :ش ( ؟رهاظ هكلم مايقل هتوعد تحص ريخألا اهدلو يناثلا ىعدا اذإو ) :م

 . اهيف هكلم قبي مل زيجعتلا ىلإ رظنلاب امأو « اًيقاب هكلم ناكف اهتباتك ىلع يضمت نآ رهاظلا
 لوألل دلو مأ اهلك ةيراجلا نأ نيبتو « نكت مل ناك ةباتكلا تلعج كلذ دعب تزجع اذإ مث ) :م

 وه بببسلا نأل « تقولا كلذ نم هل دلو مأ ريصتف :ش ( قباس هؤطوو لاقتنالا نم عناملا لاز هنأل

 . دئاوزلا قحتسي ىتح دقعلا تقو نم يرتشملل كلملا تبثي رايخلا طقس اذإ امك راصف ءطولا

 لمكتسا امل هبيصن كلمت هنأل ) :م ةيراجلا ةميق فصن يآ :ش ( اهتميق فصن هكيرشل نمضيو ) :م

 :ش ( ةكرتشم ةيراج هئطول ) :م ةيراجلا رقع فصن اًضيأ نمضيو يأ :ش ( اهرقع فصنو داليتسالا

 :ش ( رقعلا لامك ) :م يناثلا كيرش يأ :ش ( هكيرش نمضيو ) :م ةكرتشملا ةيراجلا هئطو لجأل يأ

 . ةيراجلا رقع يأ

 ( دلولا ةميقو ) :م رقعلا فصن يناثلا ىلع لوألل ىقبيو « اًصاصق فصنلاب فصنلا نوكيف

 رظنلاب يناثلا رظنلاب :ش ( هنبا ) :م دلولا يآ :ش ( نوكيو ) :م دلولا ةميق اضيأ نمضيو يآ :ش

 ىلإ رظنلاب يناشلا نبا يأ « هنبا دلولا نوكيف « رهاظلا ىلإ رظنلاب امك ةقيقحلاو رهاظلا ىلإ
 ( ؟رهاظ اًمئاق هكلم ناك اهتطو نيح هنأل « رورغمل ا ةلزنمب هنأل ) :م . ةميقلاب هنبا دلولا نوكيف « رهاظلا

 ءهل كلم ال نأ نيبتف ةباتكلا نالطب زجعلاب رهظو « هكلم اهفصن نأ نابسح ىلع اهنطو هنأل :ش

 .رورغملاك راصف

 باب يف هعضوم يف :ش ( فرعام ىلع ةميقلاب رح هنم بسنلا تباث رورغملا دلوو ) :م

 دلو مآ ئطو هنكل ) :م هلوقب هيلإ راشأ « رقعلا لامك موزلف ةقيقحلا ىلإ رظنلاب امآو « داليتسالا

 . (رقعلا لامك همزليف ةقيقح ريغلا
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 اهصاصتخال اهل ضبقلا قحف ةيقاب تماد ام ةباتكلا نأل « زاج ةبتاكملا ىلإ رقعلا عفد امهيأو

 لوق هلك انركذ يذلا اذهو ‹ هصاصتخا روهظل ىلوملا ىلإ هدرت تزجع اذإو . اهلادبأو اهعفانم

 ‹ لوألل دلو مآ يه .- هللا امهمحر- : دمحمو فسوي وبأ لاقو . - هللا همحر - ةفينح يبأ

 دلولا ةيمومأ نأل هل دلو مأ اهلك تراص دلولا لوألا ىعدا امل هنأل < رخآلا ءطو زوجياالو

 نكمآ ام عامجإلاب اهليمكت بجي

 نأل ‹ ةفينح يبأ دنع لوألل دلولا ةميق يناثلا نمضي ال نأ يغبني اذه ىلعف : ليق نإف :ش

 . اهنبال اذكف « هدنع دلولا مأل ةميق الو « همأ مكح دلولا مأ دلو مكح

 . دلولا ةميق نامض هيلع سيلف هلوق ىلع امأو « امهلوق ىلع اذه نأب : بيجا

 . ءيشب سيل اذه : ليق

 ىلع اًموقتم دلولا نوكيف « دلولا مآ موقت يف نيتياور ةفينح يبأ نع نأ : حيحصلا باوجلاو

 . ةميقلاب ارح ناكف « امهدحأ

 زاج هدلو مأ بتاك ول هنإف ةلمحلا يف موقتم لب « قالطإلا ىلع سيل اهموقت مدع : ليقو

 اهقح يف ةباتكلا دقعنت نأ لامتحال اهموقت دنع لدي ال اهتباتك زاوج نأل « رظن هيفو قافتالاب

 ‹ ةباتكلا لطبيو زجعلا دنع قرلا ىلإ اهدر ليلدب اًقيلعت اهداقعنا ملسي ال هنأب : بيجاأو

 . هجوب قيلعتلا لاطبإ نكي الو

 زجعلا دنعو « اذك رهش لك يدؤي نأ وهو طرشلا فصو تاوفل زجعلا دنع هلاطبإ : ليق

 . فصولا اذه تاف

 . قرلا ىلإ هدرو ىلوملا بلطي مل اذإ ةباتكلا دنع ءاقبإ نكي مل كلذك ناك ول هنأب : بيجاو

 . اًقيلعت ال ةباتك دقعنا هنأ لد هبلط مدع دنع هؤاقبو زجمعلا دنع ىلوملا ىلإ بلطي هلاطبإ حص امل و

 ةيقاب تماد ام ةباتكلا نأل ‹ زاج ) :م زجعلا لبق ينعي :ش ( ةبتاكملا ىلإ رقعلا عفد امهيأو ) :م

 ( هدرت تزجع اذإو ) :م لدب عمج ةزمهلا حتفب :ش ( اهلادبأو اهعفانب اهصاصتخال اهل ضبقلا قحف

 انركذ يذلا اذهو ) :م .هب ىلوملا صاصتخا يأ :ش ( هصاصتخا روهظل ىلوملا ىلإ ) :م رقعلا يأ :ش

 :ش (لوألل دلو مأ يه - هللا امهمحر- دمحمو فسوي وبأ لاقو ‹ - هللا همحر - ةفينح يبأ لوق هلك

 . لوألا ىلإ لدبلا ءادأب قتعت هل ةبتاكم يهو

 ال ) :م نأشلا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م نيكيرشلا نم يناثلا يأ :ش ( رخآلا ءطو زوجي الو ) :م

 نأل :ش ( نكمأ ام عامجإلاب اهليمكت بجي دلولا ةيمومأ نأل « هل دلو مأ تراص دلولا لوألا ىعدا
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 اميف ةباتكلا ىقبتو ةبتاكملا هب ررضتن ال اميف خسفتف خسفلل ةلباق اهنأل « ةباتكلا خسفب نكمأ دقو

 ةباتكلا لاطبإ هزيوجت يف نأل « بتاكملا عيب فالخبو ‹ خسفلا لبقي ال هنالريبدتلا فالخب . هءارو

 الف ريغلا دلو مأ ئطو يناشلاف هل دلو مأ اهلك تراص اذإو . اًبتاكم هئاقبب ىضري ال يرشتشملا ذإ

 همزليو ةهبشلل هيلع دحلا بجي ال هنأ ريغ ‹ ةميقلاب هيلع ارح نوكي الو « هنم دلولا بسن تبثي

 . نيتمارغلا ىدحإ نع ىرعي ال ئطاولا نأل ‹ رقعلا عيمج

 . أزجتي ال لعفلاو لعفلاب عقي هنإو دلولا بلطو داليتسالا

 ليمکت يأ :ش ( نكمأ دقو ) :م عامجإلاب ةنقلا يف لمكي ال اذهلو « هب تبثي ام اذك نكلو

 ال امیف) :م داليتسالل ًاليمكت :ش ( خسفتف خسفلل ةلباق اهنأل « ةباتكلا خسفب ) :م انه اه داليتسالا

 قبي مل ثيح عفن اهيف اهل لب ءاهيف اهل ررض ال هنأل « دلولا ةيمومأ وهو :ش ( ةبتاكملا هب ررضتت
 . ةبهلاو عيبلاب لادتبالل الحم

 اهنوك وهو ررضتي ال ام :ش ( هءارو اميف ةباتكلا ىقبتو ) :م ىلوملا توم دعب اًتاجم قتعيو

 . هئطو يف يناثلا نع دحلا طوقسو اهدلو باسكأو اهباسكأ يف قحأ

 . ةكرتشملا ةربدملا ىلع هيف عزانملا ةفينح يبأ سايق نع باوج :ش ( ريبدتلا فالخب ) :م

 هنإف ةكرتشم ةربدم دلوتسا اذإ الإ ينعي :ش ( خسفلا لبقي ال هنأل ) :م كلذ فالخ ربدملا نأ هريرقتو

 خسفلا لبقي ال ريبدتلاذإ ءاهليمكت نكي ال هنأل « دلوتسملا بيصن ىلع رصتقيو « هلمكيال

 . كلم ىلإ كلم نم لقنلل اعنام نوكيف

 متلق اله : ليق نأب ةربدملا ىلع دري لاؤس نع باوج اذه :ش ( بتاكملا عيب فالخبو ) :م

 ةحصل اتمض ةباتكلا خسفب معلق امك بتاكملا عاب اذإ اميف عيبلا ةحصل اًنمض ةباتكلا خسفب

 . عيبلا يأ :ش ( هزيوجت يف هنأل ) :م لاقف داليتسالا

 بتاكملا هب ررضتي اهانلطبأ ولو :ش ( اًبتاكم هئاقبب ىضري ال يرتشملا ذإ ٠ ةباتكلا لاطبإ ) :م

 عیب فالخبو : هلوق نوکی نأ زوجي :لیقو ‹«حصي ال بتاكملا هب ررضتي اميف ةباتكلا خسفو

 امك ةباتكلا ىقبتف هب ررضتي ال ام عيبلا نإف « هءارو اميف ةباتكلا ىقبتو « هلوقل اًتايب بتاكللا

 مأ اهلك تراص : هلوقب لصتم مالک اذه « لرألل يأ :ش ( هل دلو مأ اهلك تراص اذإو ) :م . تناک

 .هل دلو مأ اهلك تراص لوألا ىعدا ال ينعي لرألل دلو

 ال هنأ ريغ ‹ ةميقلاب هيلع ارح نوكي الو « هنم دلولا بسن تبثي الف ريغلا دلو مأ ئطو يناثلاف ) :م

 وأ . ةفينح وبآ هركذ ام ليلدب امهنيب ةبتاكم اهنوك ةهبش يهو :ش ( ةهبشلل هيلع دحلا بجي

 ؛رقعلا عيمج همزليو) :م هتبتاكم ءىطاو ىلع دح الو « عامجإلاب هب ررضتي اميف ةبتاكم ىقبت اهنأ

 . رقعلاو دحلاامهو :ش ( نيتمارغلا ىدحإ نع ىرعي ال ئطاولا نأل
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 ةباتكلا نأل « ةباتكلا لدب فصن اهيلع بجي ليق هل ةبتاكم اهلك تراصو ةباتكلا تيقب اذإو

 نأل لدبلا لك بجي ليقو . لدبلا فصن طوقسب ررضتت الو ةبناكملا هب ررضتت ال اميف تخسفنا

 هئاقبإ يفو لدبلا فصن طوقس قح يف رهظي الف ةرورض كلمتلا قح يف الإ خسفنت مل ةباتكلا

 رقعلا ىطعت يتلا يه ةبتاكملاو هطوقسب ةبناكملا ررضتت ال ناك نإو . ىلوملل رظن هقح يف

 ىلع هصاصتخا روهظل ىلوملا ىلإ درن قرلا يف تدرو تزجع ولو . اهعفانم لادبإب اهصاصتخال
 اهتميق فصن - هللا همحر - فسوي یبأ لوق سایق یف هکیرشل لوألا نمضیو : لاق . انیب ام

 نامض هنأل « ارسعم وأ ناک ارسوم هنمضيف ةبناكم يهو هكبرش بسيصن كلمت اهنأل « ةبتاكم
 ‹ كلمتلا

 تراصو) :م ررضتي ال ام ءارو اميف ةباتكلا ىقبتو : هلوقب ةلصتم :ش ( ةباتكلا تيقب اذإو ) :م

 . يديرتألا هلئاقو « تيقب اذإ ءازج اذه :ش ( ليق ) :م لوألل يأ :ش ( هل ةبتاكم اهلك

 . خياشملا ةماع لوق وهو :ش (ليقو .لدبلا فصن طوقسب

 ةرورضل يأ :ش ( ةرورض كلمتلا قح يف الإ خسفنت مل ةبانكلا نأل « لدبلا لك بجي ) :م

 ىدعتي ال ةرورضلاب تباثلا نأل :ش ( لدبلا فصن طوقس قح يف رهظي الف ) :م داليتسالا ليمكت

 . ناك امك لوألا دقعلا ىقبيف

 ةباتكلا : لاقي امع اًباوج اذه نوكي نأ زوجي ليق ةباتكلا دقع ءاقبإ يأ :ش ( هئاقبإ يفو ) :م

 . خسفنت هنت نأ بجيف لدبلا فصن : طقسب ررضتت ال يهو بتاكملا هب ررضتي ال اميف خسفنت هنڌ

 رظن ) :م لدبلا فصن قح يف يأ :ش ( هقح يف ) :م ةباتكلا دقع ءاقبإ يف نأ ههجوو

 انحجرف لدبلا طوقسب يأ :ش ( هطوقسب ةبتاكملا ررضتت ال ناك نإو ) :م دلوتسملا :ش (ىلوملل

 . خسفلا مدع ةباتكلا يف لصألا نأل ءىلوملا بناج

 دري قرلا يف تدرو تزجع ولو اهعفانم لادبإب اهصاصتخال رقعلا يطعت يتلا يه : ةبتاكملاو ) :م
 يف يأ :ش ( انيب ام ىلع ) :م دلوتسملا لوألا ىلوملا صاصتخا يأ :ش ( هصاصتخا روهظل ىلوملا ىلإ

 يبأ لوق سايق يف هكيرشل لوألا نمضيو ) :م : «ريغصلا عماجلا » يف يآ :ش ( لاق ) :م

 بيصن ةميق قتعملا نمضي هدنع نإف « نينثا نيب بتاكملا قاتعإ يف :ش ( - هللا همحر - فسوي

 م ةبتاكم اهنوك لاح يأ :ش ( ةبتاكم اهتم يق فصن )م. نمضي انه كلذكف . اًبتاكم هكيرش
 «ارسعم وأ ناك ارسوم ) :م ءاوس فصنلا يأ :ش ( هنمضيف ةبتاكم يهو هكيرش بيصن كلمت اهنأل)
 . راسعإلاو راسيلاب فلتخي ال وهو :ش (كلمتلا نامض هنأل
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 لدب نم يقب ام فصن نمو اهتميق فصن نم لقألا نمضي -هللا همحر- دمحم لوق يفو

 ءادألا رابتعا ىلع لدبلا فصن يفو « زجعلا رابتعا ىلع ةبقرلا فصن يف هكيرش قح نأل ةباتكلا

 ‹ ريبدتلا لطب تزجع مث اهربد نكلو اهأطي مل يناثلا ناك اذإو: لاق . امهلقأ بجي امهنيب ددرتللف

 يبأ دنع امأو . زجعلا لبق اهكلمت دلوتسملا نأل « رهاظف امهدنع امأ « كلملا فداصي مل هنأل

 كلم فداصم هنأ نيبتف ‹ ءطولا تقو نم هبيصن كلمت هنأ نيبت زجعلاب هنألف- هللا همحر- ةفينح

 دلو مأ يهو : لاق . رم ام ىلع رورغلا دمتعي هنأل « بسنلا فالخب ‹ كلم لا دمتعي ريبدتلاو « هريغ

 اهرقع فصن هكيرشل نمضيو انيب ام ىلع داليتسالا لمكو هكيرش بيصن كلمت هنألف « لوألل

 دلو دلولاو ةميقلاب كلمت وهو داليتسالاب اهفصن كلمت هنأل « اهتميق فصنو ةكرتشم ةيراج هئطول

 اعيمج مهلوق اذهو ‹ ححصملا مايقل هنوعد تحص هنأل « لوألل

 لدب نم يقب ام فصن نمو اهتميق فصن نم لقألا نمضي - هللا همحر - دمحم لوق يفو ) :م

 ددرتللف ءادألا رابتعا ىلع لدبلا فصن يفو «زجعلا رابتعا ىلع ةبقرلا فصن يف هكيرش قح نأل « ةباتكلا

 . نقيتم هنأل :ش (امهلقأ بجي) :م نيرابتعالا نيب يأ :ش ( امهنيب

 يآ :ش (اهربد نکلو اهأطي مل يناثلا ناك اذإو ) :م :« ريغصلا عماجلا » يف يأ :ش ( لاق ) :م

 دنع يآ :ش ( امهدنع امأ ‹ كلملا فداصي مل هنأل ءريبدتلا لطب تزجع مث ) :م لوألا اهدلوتسا امدعب

 لبق ةباتكلا تخسفناف :ش ( زجعلا لبق اهكلمت دلوتسملا نأل « رهاظف ) :م دمحمو فسوي يبآ

 هبيصن كلمت هنآ نبت زجعلاب هنالف - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع امآو ) :م . هريبدت حصي الف ‹ريبدتلا

 ريغ يأ :ش ( كلملا دمتعي ريبدتلاو «هريغ كلم فداصم ) م ريبدتلا يأ :ش (هنأ نيبتف ءطولا تقو نم

 . هنودب حصي الف ‹« كلما رهاظ دمتعي ريبدتلا يف ربدملا

 امك رورغلا درجمب بسنلا تبثي ينعي كلملا ال :ش ( رورغلا دمتعي هنأل « بسلا فالخب ) :م

 م انه اهاذكف « ةميقلاب ارح دلولا ناكو «بسنلا لطي مل تقحتساف اهدلوتساف ةمآ ىرتشا ول

 دلو مأ يهو : لاق ) :م . رورغملا ةلزنم هنأل ءهنبا نوكيو : هلوق ىلإ هب راشأ :ش ( رم ام ىلع)

 كلقت هنأل ) :م لوألل دلو مآ تزجع مث لوألا داليتسا دعب يناثلا اهربد يتلا ةيراجل ا يأ :ش (لوألل

 . -هللا همحر- ةفينح يبآ ليلعت يف ينعي :ش ( انيب ام ىلع داليتسالا لمكو هكيرش بيصن

 نمضيو) :م لاقتتنالا نم عناملا لاز هنأل ‹ لرألل دلو مآاهلك ةيراجلا نأ نيبتو هلوق وهو

 كلمت وهو « داليتسالاب اهفصن كلمت هنأل « اهتميق فصنو ةكر تشم ةيراج هطول اهرقع فصن هكيرشل

 اذهو ) :م . ةبتاكملا يف كلملا وهو :ش ( ححصملا مايقل هتوعد تحص هنأل ‹ لوألل دلو دلولاو ةميقلاب

 لوألا اهدلوتسا امل هنأل < تيقب ام انه اهو « ةباتكلا ءاقب عم فالتحخالا نإو :ش ( اًعيمج مهلوق

 . هريبدت حصي الف اهيف ربدملل كلم قبي ملو هكيرش فصن كلم
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 قتعملا نمضي تزجع مث رسوم وهو امهدحأ اهقتعأ مث اهابتاك اناك نإو : لاق . انب ام ههجوو

 عجري ال : الاقو .- هللا همحر - ةفينح يبأ دنع اهيلع كلذب عجريو اهتميق فصن هكيرشل

 يف فالخلا ىلع هيف باوجلاو . ةنق لزت مل اهنأك ريصت قرلا يف تدرو تزجع امل اهنأل ءاهيلع

 لبق اماف  قاتصإلا يف هانررق دقو ‹ قاتعإلا ؤزجت ةلاسم وه امك اهريغو تارايخلا يفو عوجرلا

 هدنع أزجتي ناك امل قاتعإلا نأل ء- هللا همحر- ةفينح يبأ دنع قتعملا نمضي نأ هل سيل زجعلا

 كلذ لبق ةبتاكم اهنأل « هبحاص بيصن هب ريغتي الف بتاكم اك قتعملا ريغ بيصن لعجي نأ هرثأ ناك

 هلوق نم اًمنآ انركذ دقف ةفينح يبأ فرط امأ « نيلوقلا ليلعت يف يأ :ش ( انيب ام ههجوو ) :م

 دلو مآ اهلك تراص لوألا ىعدا امل هنأل : هلوق امهفرط امأو هرخآ ىلإ . . . ةيراجلا نأ نيبتو

 . هرخآ ىلإ . . .هل

 اهقتعأ مث ) :م ةيراج لا يأ :ش ( اهابتاك اناك نإو ) :م :« ريغصلا عماجل ا » يف يأ :ش ( لاق) :م

 فصن هكيرشل قتعملا نمضي تزجع مث ) :م ينغ رسوم هنأ لاحلاو يأ :ش ( رسوم وهو امهدحأ

 . ةيراجلا ةميق يأ :ش ( اهتميق

 . - هللا همحر- ةفينح يبأ دنع اهيلع ) :م هب عجري خسنلا ضعب يفو :ش ( كلذب عجريو ) :م

 يآ :ش ( هيف باوجلاو . ةنق لزت مل اهنأك ريصت قرلا يف تدرو تزجع امل اهنأل « اهيلع عجري ال الاقو

 نمض اذإ ةفينح يبأ دنع نإف :ش ( عوجرلا يف فالخلا ىلع ) :م نقلا نيكيرشلا دحأ قاتعإ يف

 . عجريال امهدنعو « دبعلا ىلع عجري قتعملاف قتعملا تكاسلا

 ءاش نإ« ثالثلا تارايخلا نيب ريخم تكاسلا ةفينح يبأ دنعف :ش ( تارایخلا يفو ) :م

 الإ سيل امهدنعو . هبيصن ةميق هكيرشل نمض ءاش نإو « دبعلا يف ىعستسا ءاش نإو «قتعأ
 ءالولا وهو تارايخلا ريغو يأ :ش ( اهريغو ) :م . راسعإلا عم ةياعسلاو راسيلا عم نامضلا

 نإو « امهنيب ءالولاف ىعستسا وأ تكاسلا قتعأ نإ ةفينح يبأ دنع نإف « ءاعستسالا ديرتو

 . قتعملل ءال ولاف قتعلا نمض نإو « امهنيب ءالولاف قتتعملا نمض

 عم ءاعستسالا نايريال امهنإف ءاعستسالا ديدرت ىلإو اعيمج نيهجولا يف قتعملل امهدنعو

 دبعلا ىعسي ارسعم ناك نإو « تكاسلا بيصن نمضي رسوم قتعملا ناك نإ نالوقيو راسيلا

 يف :ش ( قاتعإلا يف هانررق دقو قاتعإلا ؤزجت ةلاسم وه امك ) :م هاري ةفينح وبأو تكاسلا بيصنل

 . زجع اذإ هلك اذه هضعب قتعي دبعلا باب

 ناك ال قاتعإلا نأل «- هللا همحر- ةفينح يبأ دنع قتعملا نمضي نأ هل سيل زجعلا لبق اماف ) :م

 لبق ةبتاكم اهنأل ء هبحاص بيصن هب ريغتي الف بتاكم اك قتعملا ريغ بيصن لعجي نأ هرثأ ناك هدنع أزجتي
 الف « ةقباسلا ةباتكلاب بتاكم هبحاص بيصن انهو « بتاكملاك هدنع ضعبلا قتعم نإ :ش ( كلذ
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 یعستسیو رسوم ناک نإ ابتاکم هبیصن ةتميق هنمضي نأ هلف لكلا قتعب ازجتی ال ناک ال امهدنعو
 نيب دبعلا ناك نإو : لاق . راسعإلاو راسيلاب فلتخيف قاتعإ نامض هنأل ارسعم ناك نإ دبعلا

 هتميق فصن قتعملا نمضي هربد يذلا ءاش نإف رسوم وهو رخآلا هقتعأ مث امهدحأ هربد نيلجر

 نأ هل نکی مل رخآلا هربد مث امهدحا هقنعأ نإو « قتعأ ءاش نإو « دبعلا ىعستسا ءاش نإو ًاربدم

 ريبدتلا نأ ههجوو- هللا همحر- ةفينح يبأ دنع اذهو « قتعي وأ دبعلل ىعستسيو قتعملا نمضي

 قاتعإلا ةريخ هل تبثيف رخآلا بيصن هب دسفي نكل هبيصن ىلع رصتقي امهدحأ ريبدتف هدنع أزجتي

 هقاتعإو ءاعستسالاو نيمضتلا رايخ هل قبي مل قتعأ اذإف « هبهذم وه امك ءاعستسالاو نيمضتلاو

 هبیصن ةميق هنمضي نأ هلف هکیرش بیصن هب دسفی نکلو « هدنع ازجتی هنأل « هبیصن ىلع رصتقی
 فداص قاتعإلا نأل « اربدم هبيصن ةميق هنمضيو هبهذم وه امك ًاضيأ ءاعستسالاو قتعلا رايخ هلو

 عفانملا نأل ‹ نق وهو هتميق اثلث بجي ليقو . نيموقملا ميوقتب فرعت ربدملا ةميق ليق مث . ربدملا

 رصتقت اذهلف « زجعلا دعب ابتاكم لعجي هبحاص بيصن يف رثؤي امنإو « قاتعإلاب اًبتاكم ريصي

 ةميق هنمضي نأ هلف لكلا قتعب ازجتي ال ناك امل امهدنعو ) :م . زجعلا دعب ام ىلع نيمضتلا ةيالو

 راسيلاب فلتخيف قاتعإ نامض هنأل «ارسعم ناك نإ دبعلا ىعستسيو ارسوم ناک نإ اًبتاکم هبیصن
 . هراسعإو قتعملا راسيب نامضلا فلتخي يأ :ش ( راسعإلاو

 هقتعأ مث امهدحأ هربد نيلجر نب دبعلا ناک نإو ) :م :« ريغصلا عماجلا » يف يأ :ش ( لاق ) :م

 ءاش نإو دبعلا ىعستسا ءاش نإو ءاربدم هتميق فصن قتعملا نمضي هربد يذلا ءاش نإف رسوم وهو رخآلا

 مل رخآلا هربد مث امهدحا هقتعأ نإو) :م . هلوقب هيلإ راشأ ةلأسملا سكع نإو « رهاظ اذه :ش ( قتعا

 نأ ههجوو .- هللا همحر - ةفينح يبأ دنع اذهو « قتعي وأ دبعلا ىعستسيو « قتعملا نمضي نأ هل نكي

 بیصن ) :م ریبدتلاب يأ :ش ( هب دسفي نکل ‹ هبيصن ىلع رصتقي امهدحأ ريبدتف « هدنع أزجتي ريبدتلا

 نيمضتلاو ) :مرايخلا هل تبشيف يأ :ش (قاتعإلا ةريخ هل تبثيف ) :م هيلع لقنلا باب دسل :ش (رخآلا

 ةفينح يبأ بهذم يآ :ش (هبهذم وه امکءاعستسالاو

 « هدنع أزجتي هنأل « هبيصن ىلع رصتقي هقاتعإو ءاعستسالاو نيمضتلا رايخ هل قبي مل قتتعأ اذإف ) :م

 نآ هلف) :م هيلع مادختسالا باب دسل :ش ( هکیرش بیصن ) :م قاتعإلاب يآ :ش ( هب دسفی نکلو

 م ةفينح يبأ بهذم يأ :ش ( هبهذم وه امك اًضيأ ءاعستسالاو قتملا رايخ هلو « هبيصن ةميق هنمضي

 ربتعيف :ش ( ربدملا فداص قاتعإلا نأل ) :ماربدم هنوك لاح يأ :ش ( اربدم هبيصن ةميق هنمضيو )

 ا ”

 عفانملا نأل ‹ نق وهو هتميق اثلث بجي ليقو . نيموقملا ميوقتب فرعت ربدملا ةميق لبق مث) :م
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 طقسيف عيبلا تئافلاو . هعباوتو قاتعإلاو « هلاثمأو مادختسالاو ء ههابشأو عيبلا :ةئالث عاونأ
 بصغ اذإ امك كلم ىلإ كلم نم لاقتنالا لبقي ال هنأل٬ نامضلاب هكلمتي ال هنمض اذإو .ثلثلا

 رايخ هل قبي مل هربد اذإف ‹ هدنع ةلالشلا تارايخلا رخآلل ناك الوأ امهدحأ هقتعأ نإو قبأف اربدم

 -دمحمو فسوي وبأ لاقو.ىعستسيو قتعي ربدملا نأل  ءاعستسالاو قاتعإلا رايخ يقبو نيمضتلا
 بيصن كلمتيف امهدنع أزجتي ال هنأل ؛ لطاب رخآلا قتعف امهدحأ هربد اذإ : - هللا امهمحر

 فلتخي الف كلمت نامض هنأل ارسعم وأ ناک رسوم هتمیت فصن نمضیو ریبدتلاب هبحاص
 امهدحأ هقتعأ نإو . نق وهو ريبدتلا هفداص هنأل اتق هتميق فصن نمضيو راسعإلاو راسيلاب

 ًازجتي ال قاتعإلا نأل « لطاب رخآلا ريبدتف

 عيبلا نع اج ورخ هنوك يف عيبلا هابشأ يأ :ش ( ههابشأو ) :م اهدح أ يأ :ش ( عيبا : ةثالث عاونأ

 عيبلاك ةبقرلا نع كلملا لوزي كلذ لك يف نأل  ةيصولا و ثرإلاو ةقدصلار ةبهلاك

 مادختسالا لاثمآ يأ :ش ( هلاشمأو ) :م مادختسالا يناثلا عونلا يأ :ش ( مادخقسالاو ) م
 يأ :ش ( هعباوتو ) :م قاتعإلا ثلاثلا عونلا يآ :ش ( قاتعإلاو ) :م ءطولاو ةراعإلاو ةراجإلا وحن
 ىلإ لوؤي امهنم دحاو لك نأل « لام ىلع قاتعإلاو ريبدتلاو داليتسالاو ةباتكلاك قاتعإلا عباوت
 يذلا عونلا ربدملا يف عاونألا هذه نم تئاففلا يأ :ش ( عيبلا تئافلاو ) :م قاتعإلاك ةيرحلا
 م ربدملا نأل يأ :ش ( هنأل ‹ نامضلاب هكلمتي ال هنمض اذإو ثلثلا طقسيف ) :م هزاوج ينعي « عيبلاوه
 ناکف « هکلمتی الو هنمضی هنإف :ش ( قبأف اربدم بصغ اذإ امک كلم ىلإ كلم نم لاقتنالا لبقي ال )
 . كلمت نامض ال ةلوليح نامض

 نيمضتلاو قاتعإلا رايخ يأ :ش ( ةثالثلا تارايخلا رخآلل ناك وأ امهدحأ هقتعأ نإو ) :م
 رايخ هل قبي مل هربد اذإف ) :م -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع يأ :ش ( هدنع) :م ءاعستسالاو

 طرشب قلعتم هنيمضت نأل « نامضلا نع قتعلل اًئربم ريصي ريبدتلا ةرشابم هنأل :ش (نيمضتلا

 . ريبدتلاب كلذ تاف دقو نامضلاب نيعلا كلمت

 نيعلا كيلمت نيمضتلا طرش نوكي الف قتعأ نيح ًاربدم ناك هبيصن انه اهف لوألا فالخب

 وبأ لاقو ‹ ىعستسيو قتعي ربدملا نأل ‹ ءاعستسالاو ‹ قاتعإلا رايخ يقبو ) :م يبوبحملا هركذ اذك « هنم
 كلمتيف امهدنع أزجتي ال هنأل ‹ لطاب رخآآلا قتعف امهدحأ هربد اذإ- هللا امهمحر- دمحمو فسوي

 فلتخي الف كلمت نامض هنأل ‹ارسعم وأ ناك رسوم هتميق فصن نمضيو ريبدتلاب هبحاص بيصن

 . اًنَق هنوک لاح يأ :ش ( اتق هتمیق فصن نمضيو راسعإلاو راسيلاب

 ازجتي ال قاتعإلا نأل « لطاب رخآلا ريبدتف امهدحأ هقتعأ نإو . نق وهو ريبدتلا هفداص هنأل ) :م
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 ىعسيو « رسوم ناك نإ هتميق فصن نمضيو هدمتعي وهو كلملا ريبدتلا فداصي ملف هلك قتعيف
 .امهدنع راسعإلاو راسيلاب كلذ فلتخيف قاتعإلا نامض اذه نأل « ارسعم ناك نإ كلذ يف دبعلا

 هتميق فصن نمضيو ) :م كلملا دمتعي ريبدتلا يأ :ش ( هدمتعي وهو كلملا ريبدتلا فداصي ملف هلك قتعف

 نامض اذه نأل « ارسعم ناك نإ ) :م فصنلا يف يأ :ش ( كلذ يف دبعلا ىعسيو رسوم ناك نإ
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 یلوما تومو هزجعو بتاکما توم باب
 مدقي لام وآ هضبقي نيد هل ناك نإف « هلاح يف مكاحلا رظن مجن نع بتاكملا زجع اذإو : لاق

 يتلا ةدملا يه ةثالثلاو . نيبناجلل ارظن ةئالثلا وأ نيمويلا هيلع رظتنا و  هزيجعتب لجعي مل هيلع

 ( ىلوملا تومو هزجعو بتاكملا توم باب ) :م

 ةباتكلا لام ءادأ نع هزجع دنعو بتاكملا توم دنع ةباتكلا ماكحأ نايب يف باب اذه يآ :ش

 . قتعلا دعب زجعلاو توملا نأل « بسانتلا رهاظ ماكحألا هذه ريخأتو « ىلوملا توم دنعو

 مث « علاطلا وه مجنلا :ش ( مجن نع بتاكملا زجع اذإو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق) :م

 ام هب يمس مث « نارهش يأ « نامجن ليجأتلا لقآ يعفاشلا لاق هنمو « بورضملا تقولا هب يمس

 يأ . هيلع لح محن لوأ بتاكم نع طح هنآ - هنع هللا يضر- رمع ثيدح هنمو ةفيظولا يدؤي

 اذإ انه ىنعملاو « اًموجن اهؤادأ يأ « ةيدلا مجن مهلوق هنمو « ةباتكلا لدب فئاظو نم ةفيظو لوأ

 . ةباتكلا لدب فئاظو نم ةفيظو نع زجع

 مدقي لام وأ ) :م «هضبقيو هبلطي يأ :ش ( هضبقب نید هل ناک ناق « هلاح يف مکاحلا رظن ) :م

 ردصلملا :ش ( هزیجعتب) :م يضاقلا يآ :ش ( لجعي مل ) :م رجؤملا نم هجو نم يتأي ينعي :ش ( هيلع

 ىلإ اًقاضم نوكي نأ زوجيو « هايإ يضاقلا زيجعتب لعافلا ركذأرطو . هلوعفم ىلإ فاضم
 ىلوملا بناج يآ :ش ( نيبناجلل ارظن ةثالثلا وأ نيمويلا هيلع رظتناو) :م لوعفملا ركذ ىوطو هلعاف
 . بتاكملا بناجو

 لوطل ريخأتلا مزلي مل رفسلا ةفاسم بئاغ دنع لام هل ناك نإف : دمحأو يعفاشلا لاقو

 هيلع نمو « لاح ناك نإ ناسنإ ىلع هنيدو هرضحي نأ ىلإ ريخأتلا همزل اهنود ام ناك نإو «ةدملا

 . هثافيتسا ىلإ ريخأتلا بجو [. . .]

 لح ولو ريخأتلا بجي الف رسعم ىلع وأ ًالجؤم ناك نإو هريغ دنع ةعيدو هل تنا ول امک
 عيبلل ريخأتلا ةدم : « زيجولا حرش » يفو . هعيب ىلإ ريخأتلا همزلي ضورع هلو دقن وهو مجن
 مايألا مولتي نأ دعب ةباتكلا خسفي محن زجع اذإ كلام دنعو « كلذ نم رشكأ مزلي الو مايآ ةثالث

 . (رهاوجلا» يفاذك « ىجريال نم نود هل ىجري نميف مولتلا ةدم يف دهتجتو

 م اهراهظإل يآ :ش ( راذعألا ءالبإل تبرض يتلا ةدملا يه ) :م مايأ ةثالث يأ :ش ( ةثالثلاو ) :م

 ‹ هيلع ىعدملاوه مصحخلا نم دارملا نأل « يعدملا هعفد لجأل ىأ :ش ( عفدلل مصخلا لاهمإك)

 ةرضاح ةينب يل لاقو مكحلا هيلع هجوتي نأ هتروصو « هيلإ فاضملا نم لدب هيف ماللاو فلألاو
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 ‹ ةباتكلا خسفو هزجع هزيجعت ىلوملا بلطو هجو هل نكي مل نإف « هيلع دازي الف ءاضقلل نويدملاو
 یتح هزجعی ال :- هللا همحر- فسوي وب لاقو . - هللا امهمحر- دمحمو ةفينح يبأ دنع اذهو

 هقلع قرلا يف در نامجن بتاكملا ىلع ىلاوت اذإ -هنع هللا يضر- يلع لوقل نامجن هيلع ىلاوتي

 مجن لولح دعب بوجولا ةلاحو « هلجؤم هنسحأ ناك ىتح قافرإ دقع هنألو « طرشلا اذهب

 لاهمإكو يأ ‹ لاهمإك ىلع اقطع رج لاب :ش ( ءاضقلل نويدملاو ) :م . ةثالث وأ نيموي وأ اموي رخؤي

 وأ نيموي وأ اًموي ينلهمأ : لاقف هتبثأو الام لجر هيلع ىعدا هتروص « نيدلا ءاضق لجأل نويدملا

 . دازي الو ةثالث ىلإ لهي هنإف كيلإ ةعفدأل ةثالث

 رضخلا عم ىسوم ةصق هيف لصألاو . ريخآتلا نود ليجعتلا باب نم ريدقتلا اولعجو
 ةيآلا : فهكلا) ¢ كنيبو ينيب قارف اذه  ةثلاثلا ةركلا يف لاق ثيح همالسو امهيلع هللا تاولص

 :ش ( هيلع دازي الف ) :م ةريثك هرئاظنو مايأ ةثالث رايخلا ةدم عرشلا بحاص ردق كلذكو « ۸

 . ةدملا نم هركذ ام ىلع يأ

 ( هزجع هزيجعت ىلوملا بلطو ) :م لاملا اهنم لصحتي ةهج يأ :ش ( هجو هل نكي مل نإق ) :م
 دمحمو ةفينح يبأ دنع ) :م . انركذ يذلا يأ :ش (اذهو « ةباتكلا خسفو ) :م يضاقلا يأ :ش

 يضر - يلع لوقل نامجن هيلع یلاوتي یتح هزجعی ال : - هللا همحر - فسوی وبآ لاقو - هللا امهمحر-

 يف « هفنصم » يف ةبيش يبأ نبا هاور :ش ( قرلا يف در نامجن بتاكملا ىلع ىلاوت اذإ - هنع هللا

 -هللا همحر - ثراحلا نع يبعشلا نع نيصح نع جاجحلا نع ماوعلا نب دابع انلدح «( عويبلا»

 . ؛قرلا يف در هموجن دؤي ملف نامجن بتاكملا ىلع عباتت اذإ يف» : لاق - هنع هللا يضر - يلع نع

 اذهب هقلع ) :م - هنع هللا يضر- يلع نع ثراحلا ثيدح نم «هننس» يف يقهيبلا هاورو

 ال اذهو « هلبق مودعم طرشلاب قلعملاو « طرشلا اذهب - هنع هللا يضر- يلع ةقلع يأ :ش (طرشلا

 نسحلاو ةنييع نباو ىليل يبأ نباو دمحأ لاق هيفو « ب هنع يورملاك ناكف « اًسايق فرعي

 . -هللا مهمحر-

 دوجولا دنع دوجولا ديفي هنأل « ضهانب سيل وهو طرشلا موهفمب لالدتسا اذه : ليقو

 نع لزني ال نيطرشب قلعملاو نيطرشب قلعم هنأ :“ مالسإلا رخف » هيلإ راشأ ام باوجلاو . طقف

 ةباتكلا دقع نألو يأ :ش ( هنألو ) :م . قلاط تنأف نيرادلا نيذه تلحخد نإ لاق ول امك امهدحأ

 دقع نسحأ يأ :ش (هلجؤم هنسحأ ناك ىتح ) :م ةحماسملا ىلع هانبم قفر يأ :ش ( قافرإ دقع ) م

 ةزئاج ةلاحلا تناك نإو « ةلاحلا ةباتكلا نم نسحأ ميجنتلاو ليجأتلا نأ دارأ « هلجؤم ةباتكلا

 ةلاحو ) :م نامزال -هللا امهمحر- دمحأو يعفاشلا دنعو .-هللا همحر- كلام لاق هبو « اندنع

 لاح لاملا راص لوألا مجنلا متاذإ ينعي ءءادألا بوجو ةلاح يأ :ش ( مجن لولح دعب بوجولا
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 دق خسفلا ببس نأ امهلو . نادقاعلا هيلع قفاون ام دذا ىلوأو اراسيتسا ةدم لاهمإ نم دب الف

 نأل ء اذهو « نيمجن ءادأ نع زجعأ نوكي دحاو مجن ءادآ نع رح نم نأ «زجعلا وهو ققحت

 . هنود هب ايضار نكي ملاذإ خسفيف تاف دقو مجن لولح دنع لالا ىلإ لوصولا ىلوملا دوصقم

 نإف ‹ ةضراعتم راثآلاو ‹ اريخأت نكي ملف ءادألا ناكمإل اهنم دبال هنأل « ةثالثلاو نيمويلا فالخب

 جاجتحالا طقسف اهدرف مج ءادآ نع تزجع هل ةبتاكم نأ - هنع هللا يضر - رمع نبا نع يورملا

 اهب

 ةدم لاهمإ نم دب الف ) :م ىرخآأ ةدم ليجأت دعب الإ خسفلا تبثي ال لاحلا يف لدبلا نع زجعلاو

 . هرذعل ليزأ ءادألا نم دبعلل اًتيكمت ينعي :ش ( ؟راسيتسا

 مجنلا وهو نادقاعلا هيلع عمتجم لأج الا قح يأ :ش ( نادقاعلا هيلع قفاوت ام ددملا ىلوأو ) :م

 اهيلع قفتا يذلا ليجأتلا ةدم دوجول خسفلا بجويف زجعلا ققحت يناثلا ىضم ىضم اذإف يناثلا

 ققحت دق خسفلا ببس نأ ) :م -هللا امهمحر- دمحمو ةفينح يبأل يأ :ش ( امهلو ) :م . نادقاعلا

 زجعلا نوك يآ :ش (اذهو ‹نومجن ءادأ نع زجعأ نوكي دحاو مجن ءادأ نع زجع نم نأل ‹ زحعلا وهو

 هب ايضار نكي مل اذإ خسفيف تاف دقو مجن لولح دنع لالا ىلإ لوصولا ىلوملا دوصقم نال ) :م

 طرش يذلا مجنلا كلذ نودب ةباتكلا ءاقبل اًيضار نكي مل اذإ ةباتكلا ىلوملا خسفيف يأ :ش ( هنود

 اذإ بتاكملا نإف ءنيتياورلا فالتخا ىلع هنودب هب اًيضار ىلوملا نكي مل اذإ يضاقلا خسفيف وأ

 ‹ يضاقلا ءاضق ىلإ جاتحيو هب ىلوملا لدبتسي لهف خسفلاب ضري ملو ةباتكلا لدب ءادأ نع زجع

 . ناتیاور هيف

 هنأك اذه :ش ( اريخات نكي ملف ءادألا ناكمإل اهنم دبال هنأل « ةثالشلاو نيمويلا فالخب ) :م

 نع نكمتي نآ يغبني ناك مجن لولح دنع لاملا ىلإ لوصولا ىلومل ادوصقم ناك اذإ لاقي امع باوج

 . هرخآ ىلإ... . . نيمويلا فالخب باجأف « لاهمإ ريغ نم خسفلا

 «-هنع هللا يضر- يلع رثأب فسوي وبأ هب لدتساامع باوج :ش ( ةضراعتم راثآلاو ) :م

 مجن ءادآ نع تزجع هل ةبتاكم نأ - هنع هللا يضر- رمع نبا نع يورملا نإف ) :م : هلوقب كلذ نيف

 . - هنع هللا يضر- يلع رثآ ضراعي اذهف :ش ( اهدرف

 لهجو اضراعت اذإ نيرثألا نإف ‹ ضراعتلل راثآلاب يآ :ش ( اهب جاجتحالا طقسف ) :م

 بہس نإ : هلوقب ليلدلا نم هالاق ام یقہف ‹ ةجحلا نمامهدعب ام ىلإ راصيف < اطقاست خيراتلا

 . ضراعملا نع اًلاس ققحتم خسفلا

 رمع نبا ىلإ فنصملا هبسن يذلا رثألا نأل ؛ رظن هيفو « مهلك حارشلا هركذ يذلا اذه : تلق

44۳ 



 خسفت ةباتكلا نأل ؛ زئاج وهف هاضرب هالوم هدرف زجعف ناطلسلا ريغ دنع مجنب لخأ نإف : لاق

 دقع هنأل ‹ خسفلاب ءاضقلا نم دبال دبعلا هب ضري مل ولو . ىلوأرذعلابف رذع ريغ نم يضارتلاب
 ىلإ داع بتاكمل ا زجع اذإو : لاق . ضبقلا دعب بيعلاب هرلاك ءاضرلا وأ ءاضقلا نم دبالف مات مزال

 قرلا ماکحآ

 يبأ نبا هاور ام هنع لوقنم ا امنإو . راثآلا باحصأ نم دحأ هجرخأ الو هجولا اذه ىلع حصي مل

 - رمع نبا نأ ءاطع نع يخلبلا هللا دبع نب نابأ نع ةدئاز يبأ نباو عيكو انث ؟هفنصم »يف ةبيش

 يذلا رثألاو « قرلا يف هدرف ةئام الإ اهادأف رانيد فلأ ىلع اًمالغ بتاك - امهنع هللا يضر

 لثم يف ةفآلاو « تبثي مل ام نيبو تبث ام نيب ضراعتلا عقي فيكف تباث فسوي وبأ هب لدتسا

 .ديلقتلا نم عضوملا اذه

 هزكرجب لالخإلاب دارملا :ش ( مجنب لخاأ نإف ) :م : «ريغصلا عماجلا » يف يأ :ش ( لاق ) :م

 . ريمألا هنيع يذلا هعضوم كرت اذإ

 ( ناطلسلاريغ دنع ) :م هب لخأ كلذكو « هلام بهذو رقتفا لجرلا لخ : ةعيرشلا جات لاقو

 نأ ىتح مكح هل نم لك ىلع اذكو « ناطلسلا هيلع قلطي يضاقلاو « يضاقلا ريغ دنع يأ :ش

 مهلوق قيرطب مكاحلا ىلع قلطأ مث ةجحلل مسا لصألا يف ناطلسلاو « هتيب يف ناطلس لجرلا

 . لدع لداعلا لجرلل

 ىلوأ رذعلابف « رذع ريغ نم يضارتلاب خسفت ةباتكلا نأل « زئاج وهف هاضرب هالوم هدرف زجعف ) :م

 ىلع ردقي ال ىلوملا ةهج نم :ش ( مزال دقع هنأل « خسفلاب ءاضقلا نم دب ال دبعلا هب ضري مل ولو
 . رايخ طرش هيف سيل ينعي :ش ( مات ) :م دارفنالا

 عيبلاب يرتشملا دجو اذإ ينعي :ش ( ضبقلا دعب بيعلاب درلاك ءاضرلا وأ ءاضقلا نم دب الف ) :م

 ةياور هيفو هلوق يف يعفاشلاو كلام لاق هبو « اذه اذكف « خسفلاب درفني ال هنإف ضبقلا دعب ابيع

 امك « ءاضقلا نودب خسفلاب درفنيف ةباتكلا ءادأ لبق نكي بيع اذه نأ ةريخذلا يف اهركذ ىرخأ

 . دمحأو لوق يف يعفاشلا لاق هبو ضبقلا لبق ابيع يرتشملا دجو ول

 : يزارتألا لاق :ش ( قرلا ماكحأ ىلإ داع بتاكملا زجع اذإو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق) :م

 . اًضيأ عقو ناك نإ كلذكو ‹ يثالثلا نم لعافلل ينبملا ةغيص ىلع خسفلا يف عقو زجع : هلوقو

 ال زجعلا درج نأل « « يثالثلا ديزم نم لوعفملل ينبملا ظفلب لاقي نأ هيف هجولا يدنعو

 الأ « ىضرلاوأ ءاضقلا ىلإ كلذ دعب جاتحي لب « قرلا ىلإ بتاكملا دوعي الو ةباتكلا خسفنت
 مل نإف اًضيأ لاقو . هزيجعت مكاحلا لجعي مل بتاكملا زجع اذإو باتكلا لوأ يف لاق ام ىلإ ىرت

 هزجع بتاكملا زيجعت مكاحلا نم ىلوملا بلط نإ هزجع هزيجعت ىلوملا بلطو هجو هل نكي
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 ءاذهو « هدبع بسك هنأ رهظ هنأل « هالومل وهف باسكألا نم هدي يف ناك امو « ةباتكلا حاسفنال

 خسفنت مل لام هلو بتاكملا تام نإف : لاق . فقوتلا لاز دقو هالوم ىلع وأ هيلع اًوقوم ناك هنأل

 ثاريم وهف يقب امو هتايح ءازجأ نم ءزج رخآ يف هقتعب مكحو هلام نم هيلع ام ىضقو ةباتكلا

 ‹ - امهنع هللا يضر - دوعسم نباو يلع لوق اذهو « هدالوأ قتعیو هتثرول

 هزيجعت يف نأل كلذو هلوقب ليلعتلا يف هحرش يف رصن وبآ خيشلا لاق ام اذه ىلع لديو «مكاحلا

 . ةباتكلا خسف

 اذه نأل ‹ يثالشلا نم لعافلا ءانب ىلع زجع هجرألا لب ميظع ليوطت جاتحي ال : تلق

 زيجعتلا ينعأ « يدعتملا لعفلا كلذل عواطم اذه ناكف اذه لبق زجعلا توبث ىلع بترتم مالكلا

 لاقف « همكح نوكي فيك هاضرب وأ مكاحلا مكحب بتاكملا زجع اذإ لوقيًالئاق ناكف « قباسلا

 . مهفاف قرلا ىلإ داع زجع اذإو

 (اذهو «هدبع بسك هنآ رهظ هنأل « هالومل وهف باسكألا نم هدي يف ناك امو « ةباتكلا خاسفنال ) :م

 :ش ( هالوم ىلع وأ هيلع اًقوقوم ناک ):م بسکلا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م . روهظلا هجو يأ :ش

 . زجعلاب :ش ( فقوتلا لاز دقو ) :م هالوملف الإو هل وهف ةباتكلا لدب ىدأ نإ هنأل

 ( هيلع ام ىضقو ةباتكلا خسفنت مل لام هلو بتاكملا تام نإف ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق) :م

 هلام نم :ش ( يقب امو هتايح ءازجأ نم ءزج رخآ يف هقتعب مكحو هلام نم ) :م ةباتكلا لدب نم يأ :ش

 اذكو « ةباتكلا يف نودولوملا يأ :ش ( هدالوأ قتعيو هتثرول ثاريم وهف ) :م ةباتكلا لدب ءادأ دعب

 - هلع هللا يضر- يلع لوق :ش ( -امهنع هللا يضر- دوعسم نباو يلع لوق اذهو ) :م

 -قراحملا يبأ نب سوباق نع كامس نع صوحألا وبأ انثدح هفنصم يف ةبيش يب نبا هجرخأ

 هيلاوم ىعدي هبتاكم كرت ناك نإ هيلإ بتكف ء ادلوو الام كرتو تام بتاكم نع هلأسي

 نع ليئارسإو يروثلا نع هفنصم يف قازرلا دبع هاورو . هدلول اًناريم ناك يقب امو «نوفوتسيف

 . كلذ لثم كامس

 نبا هللا دبع انآ -هللا همحر- ىعفاشلا قيرط نم هننس ىف ىقهيبلا هجرخأ : تلق نإف



 ءهالومل هكرت امو ادع توميو ةباتكلا لطبت - هللا همحر - يعفاشلا لاقو . انؤاملع ذخأ هبو

 هتابثإ رذعت دقو هقتع ةباتكلا نم دوصققملا نألو - هنع هللا يضر - تباث نب ديز كلذ يف همامإو

 هجو ال ادنتسم هدعب وأ هلبق تبثي وأ اروصقم تامملا دعب تبثي نأ امإ ولخي ال هنأل اذهو « لطبتف

 لوألا ىلإ

 همحر- يعفاشلا لاقو هب يضقي ناك اًيلع نأ اومعز لاق « دمحأ نعاذه كغلبأ : تلق

 . ال مآ هنع تبثأ يردأ ال -هللا

 نبا لاقو . كلذ نم اوحن كلام لاقو . نسحلاو هانركذ امك يلع نع تباث اذه : تلق

 وبأو يروثلاو رانيد نب ورمعو يبعشلاو يعخنلاو نيريس نباو نسحلاو دبعم لوقي هبو :مزح

 ثيدح نم يقهيبلا هاورف دوعسم نبا لوق امأو . هيوهار نب قاحسإو يح نب نسحلاو ةفينح

 ةبتاكم نم هيلع يقب ام هيلاوم ىلإ يدؤي لوقي هللا دبع ناك لاق يبعشلا نع ملاس نب دمحم
 . يقب ام هتثرولو

 لاقو ءانؤاملع ذخأ ) :م - مهنع هللا يضر- دوعسم نباو يلع لوقب يأ :ش ( هبو ) م

 هبو :ش ( هالومل هكرت امو دبع ) :م بتاكملا يأ :ش ( توميو ةباتكلا لطبت : - هللا همحر - يعفاشلا

 يعخنلا لاق هبو : يزارتألا لاقو . زيزعلا دبع نب رمعو ناميلس وبأو ةداتقو دمحأ لاق
 . يبعشلاو

 ( همامإو) :م « انلوقب لاق نميف يبعشلاو يعخنلا ركذ هنأ اًمنآ مزح نبا نع هانركذ دق : تلق

 . يعفاشلا مامإ يأ :ش

 يقهيبلا هاور :ش (-هنع هللا يضر- تباث نب ديز ) :م هيلإ بهذ اميف يأ :ش ( كلذ يف ) :م

 ال مهرد هيلع ىقب ام دبع بتاكملا : لوقي ديز ناك : لاق يبعشلا نع ملاس نب دمحم ثيدح نم

 . ٹروی الو ٹری

 م ةباتكلا نم دوصقملا نأ : هريرقت « لوقعملاب لالدتسا اذه :ش ( ةباتكلا نم دوصقملا نألو ) :م

 سيل بتاكملا تيملا نأل « قتعلا تابثإ يأ :ش ( هتابثإ رذعت دقو ) :م بتاكملا قتع يأ :ش ( هقتع)

 . ةباتكلا يأ :ش ( لطبتف ) :م قتعلل لحمب

 امإ ولخي ال ) :م قتعلا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م قتعلا نالطب نايب ىلإ ةراشإ :ش ( اذهو ) :م

 وأ) :م توملا لبق يأ :ش ( هلبق تبثي وأ ) :م توملا دعب ام ىلع يأ :ش ( اروصقم تامملا دعب تبي نأ

 لاوحأ ةثالث اذهف « هتايح لاح ىلإ ادنتسم هنوك لاح توملا دعب تبثي وأ يأ :ش (ادنتسم هدعب

 م ادوصقم تامملا دعب تبثي نأ وهو :ش ( لوألا ىلإ هجو ال ) :م : هلوقب هيلإ راشأ . ةلطاب اهلك
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 «لاحلا يف توبشلا رذعتل ثلاثلا ىلإ الو « ءادألا وهو طرشلا دقفل يناثلا ىلإ الو ٠ ةيلحلا مدمل

 اذكف ‹ ىلوملا وهو نيدقاعتملا دحأ تومب لطبي الو ةضواعم دقع هنآ انلو .دنتسي مث تبثي ءيشلاو

 نم دكآ هقح نأل « ىلوأ لب « قحلا ءايحإل دقعلا ءاقبإ ىلإ إ ةجاحلا امهتيب عماجلاو « رخآلا توم

 ةيكولملل هنم ةيكلاملل ىفنأ توملاو هبناج يف دقعلا مزل ىتح ىلوملا قح

 ىلإ الو):م. لحم نم هلدبالو « قتعلاءاشنإل لحمب سيل تيملا نأل :ش ( ةيلحملا مدعل )

 :ش ( ءادألا وهو ‹« طرشلا دقفل ) :م توما لبق قتعلا تبثي ن وهو يناثلا ءاضق ىلإ وأ :ش (يناثلا

 . طورشملا دوجو مزلي الإو طرشلا قبسي ال طرشلاب قلعملا نأل

 ‹ هتثرو ىلإ ءادألاب قتعيو ىقبي دقعلا نإف « ىلوملا توم فالخب اذهو طرشلا دوجو : ليق

 . دقاعلا توجب ال هيلع دوقعملا كالهب لطي دقعلاو دقاع وه لب « هيلع دوقعمب سيل ىلوملا نأل

 تامملا دعب قتعلا تبثي نأ وهو « ثلاثلا ىلإ اًضيأ هجو الو يأ :ش ( كلاثلا ىلإ الو ) :م

 وهو « دعب تبثي ملء فلا اطهر دنت مث لاخلا يف تشي تلا نال ۰ هتایح لاح ىلإ دنت

 اذه :ش ( دنتسي مث تبثي ءيشلاو ) :م قتعلا توبث يأ :ش ( لاخلا يف توبثلا رذعتل ) :م هلوق ىنعم

 نع هب زرتحا :ش ( ةضواعم دقع ) :م ةباتكلا دقع نأ ي : :ش ( هنأ انلو ) :م. دنتسي ملف تہثی مل

 لطبت ال ةباتكلاف :ش ( ىلوملا وهو نيدقاعتلا دحأ توب لطييالو ) :م امهوحنو ةلاكولاو حاكنلا

 ىلوملا توم نيب يأ :ش ( امهنيب عماجلاو ) :م بتاكملا وهو :ش ( رخآلا توم اذكف) :م ىلوملا توجب

 . نالطبلا مدع يف بتاكملا تومو

 ىلوملا توم دعب دقعلا ءاقبإ زاج اذإ ينعي :ش ( قحلا ءايحإل دقملا ءاقبإ ىلإ ةجاحلا ) :م

 هتجاحل بتاكملا توم دعب دقعلا ءاقبإ زوجي اذكف < ءالولا وهو « هدوصقم ىلإ لصيل هيلإ هتجاح
 بتاكملا بناج يف دقعلا ءاقبإ لب يأ :ش ( ىلوأ لب ) :م ةيرحلا فرش وهو « هدوصقم ىلإ لصيل
 :ش ( هبناج يف دقعلا مزل ىتح « ىلوملا قح نم دكآ ) :م « بتاكملا قح يأ :ش ( هقح نأل ) :م ىلوأ

 هلبق نم ىلوملا قحتسا يذلا نإف « بتاكملا فالخب كلذ هل سيل هلطبي نأ ىلوملا دارأ ول ىتح

 هنأو . بتاكملا قحف هتومب ىلوملا قح لطبي مل اذإف « هقح لطبي هسفن زجع ول ىتح « مزالب سيل
 . لطبت ال نأ ىلوأ مزل

 نأل « دقاعلا تومك بتاكملا توم سيل لاقي امع اًباوج نوكي نأ زوجي الو هلوق : ليق

 ( ىفنأ توملاو ) :م . اًمنآ هانيب ام ههجو « دقاعلا نود بتاكملا وهو هيلع دوقعملا توجب لطبي دقعلا

 م توملا نم يأ :ش ( هنم ةيكلاملل ) :م ليضفتلل لعفأ ةغيص وهو « يفنلا نم ءافلاو نونلاب :ش

 ةيكلاملا ىلإ بتاكملا فرص نم لقتنت ةباتكلا ءاقب نأل « بتاكملا توم نأ دارآ :ش ( ةيكولمملل)

 نع ةرابع يهو ةيكولمملا ىلإ بتاكملا فرط نمو ةيلعافلاو ةيرداقلا نع ةرابع يهو « ةيقتعملاو
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 هفلخ ءادأ نوكيو ‹« توما لبق ام ىلإ ءادألا ببس دانتساب ةيرحلا دنتسي وأ « اريدقت ايح لزنيف

 ۰ هثاداک

 . هعم عمتجت ةيرودقملاو « توملا عم عمتجت

 لوصح ال دبعلا ةجاحل بتاكملا توم لصف يف نيضقانملا ىوقأ رابتعا عرشلا طقسأ الو

 ىندأ رابتعا طقسي نألف « ماكحألاو راثآلا نم ةيقتعملاب قلعتي ام ىلإ كلاما ةجاحو ةيرحلا فرش

 نيب ةافانلاف « اًضيأ زجع توملاو ‹ زجع ةيكولمملا ةردق ةيكلاملا لوقن وأ« ىلوأ كلذ ناك نيضقانملا

 قيرطلاب هتوم دعب اًقتعم ىلوملا لعج ىلع دقعنا عامجإلا نأ انهاه قيقحتلاو زجعلاو ةردقلا

 يفاني الو لاعفألا يفاني توملاو « لعفب سيلو فصو اًقتعم هنوكو « لعف قاتعإلا نأل « ىلرألا

 . ىلوألا قيرطلاب اًقتعم بتاكملا لعج ناك توملا دعب اًقتعم لعج اذإف « تافصلا

 نع باوج اذهو « اريدقت ًايح بتاكملا لزني كلذك رمألا ناك اذإ :ش ( ريدقت اًيح لزنيف ) :م

 . مصخلا هركذ يذلا ديدرتلا

 دعب ةيرحلا تبث ول هنأل « داسفلا مزلي الو نكمم قيرط لك ىلع ةيرحلا توبث نأ هريرحت
 نيد هيلع ناكاذإ اميف هكلم مكح ىلع « ةكرتلا ءاقب قح يف تيملا لزني امك اًح لزني توملا

 . قرغتسم

 عم ةيرحلا دنتست توملا لبق تبث ول ثلثلا يف اياصولا ذيفنتو نيفكتلاو زيهجتلا قح يفو
 م ةيرحلا دنسيوأ خسنلا ضعب يفو :ش ( ةيرحلا دنتسي وأ ) :م هلوق ىنعم وهو « اهببس دانسإ

 . طرشلا ىلع طورشملا ميدقت مزلي : ليق نإ :ش

 نأ مهوتيالو كلذ نم مزلي الف :ش ( هئادأك هفلخ ءادأ نوكيو ) :م هلوقب : فنصملا باجأ

 . قتعلا لبق ءادألا ردقي لب « ءادألا ىلع مدقتي قتعلا

 . ةيعرشلا تافرصتلا يف نوكي اغإ دانسإلاو « يسح لعف ءادألا : ليق نإف

 تامف اديص ىمر نم هتعيرشو ةفاضإلا هذهو « بونم ا ىلإ فاضم بئانلا لعف معن : بيجأ

 . لهآب سيل تيم او « هنع ثرويو هل اًكلام راص باصأ مث بيصي نأ لبق يمارلا

 ء ءادألا ىلع فوقوم قتعلاو ةباتكلا دقع وهو ادقعنم ببسلا ناك ال انه اه اذكف هتايح ءازجأ

 . توملا دعب زئاج ءادألاو
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 تایفالخلا يف همامت فرع ام ىلع نکم كلذ لكو

 رخآ يف هقتعب انمكح مث « كلملاك توملا نيح نم هتابثإ نكي امن قتعلا عوقو وه مكحلاو

 ىلوملاو لالا نم ةيلختلا ماقم هتايح ءازجأ يف دوجوملا كرتلا ماقي نأب امإ هتايح ءازجأ نم ءزج

 . هئادأک هفلخ ءادأ نوکی وأ ‹ هيلع قحتسملا ءادألا وهو

 نوكي ةايحلا ءاجر عطقناو هتارامأ ترهظو توملا هنظ ىلع بلغ ىتم هنأ : اذه حيضوت
 ةمالسو هدالوأ ةيرحو « هسفن ةيرح فرش ىلإ كلذب لصيل ىلوملاو لاما نيب يلخي هنأ رهاظلا

 . هباسكأ

 ىلإ ءادألا دنتسا هنع هفلخ ىدأ اذإف « لاملا ءادأل ببس تملا ىلع فارشإلا نأ كلذ نم ملعف

 وه دانسإب يأ « ءادألا ببس دانسإ هلوق نم دارملا نوكيو « هسفنب هادأ هنأك راصف « توما لبق ام

 ‹ كلذك سيلو دقعلا نامز ىلإ ءادألا دنتسال دقعلا ءادألا ببس نم ديرأ ولذإ « دقعلا ال ءادألا

 . توملا ليبق ام ىلإ دانتسالا لب

 عفدنت يهو ةرورضلاب دانسإلا تبن اغنإ انأل ء اًضيأ هجو هلف توملا ببسلاب ديرأ ولو
 . توملا ليبق ام ىلإ دانتسالاب

 . - هللا امهمحر - ةعيرشلا جات خيش هررق ام اذه « دقعلا لوأ ىلإ دنتست الف

 رخآ يف هتيرحب مكح ولو « هفذاق دحي هتايح يف ةباتكلا لدبأ ذإ دعب فذاق هفذق ول : ليق نإف

 . دحي ال هنآ لاح او هفذاق دحی نأ يبني هتایح

 يدعيال ةرورضلاب تباثلاو « اهيلإ هتجاح ةرورضل هتايح رخآ يف ةيرحلا تبثت تشت : الق

 ةیرطار « تاهبشایاردت ودخل نآ عم« نفاق دحی الف  هناصخا تح يف ره الف ؛ ‹« اهعضوم

 . هجو نم ٽبثي دانتسالا تہثي تہثي امو « ةهبشلا عم تبثت انه اه

 دنتسي وأ هلوقو «اًيح لزنيو هلوق نم هركذام ىلإ ةراشإلاو :ش ( نكمت كلذ لكو ) :م
 اذه لصأ مات يأ :ش ( همامت فرع ام ىلع ) :م هئادأك هفلخ ءادآ نوكيو « هرخآ ىلإ . . . ةيرحلا

 نيمدقتملا انباحصأ نم نيققحملا نإف « تايفالخلا خسن اهب دارأ :ش ( تایفالخلا يف ) :م فالخلا

 نم اريثك اهيفاوركذو . فالخلا ةقيرطو « ةيفالخلا ةيهقفلا لئاسملا ىلع ةلمتشم احسن اوفنص

 .اهدحو ةلأسملا هذه الإ بتاكملا لئاسم نم اوركذ ام مهنأ ريغ « ةيفالخلا لئاسملا

 جاتحي ام جارختسال ةيلوصألا دعاوقلا راضحتساب كيلع : « ةيانعلا» بحاص لاق دقو

 دسو كرتشملا ىلإ مكحلا ةفاضإ ءاعداب ةيلدجلا لوصألا ىلإ عجراف كلذ رذعت نإف « سايقلا هيلإ

 دلا رسي نف  هلاغمأو عضولا اذه يف صتخلا ىلإ فا غإلا ىعداو هدر نم دريا قيرط
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 ‹ هردق ميظعلا زوفلا كلذف « نيققحملا ةرضحب بكرلا ىلع وثجلا دعب هدنع نم ضبقي كلذ كيلع

 مهرذع ليصحتلا يوذ دنع رهظ نيذلا هلهجلا نم نوكتف « ةيادهلا ةفرعم ىوعدو كايإف الإو

 ىهتنا اًعنص نونسحي مهنأ نوبسحي مهو ايندلا ةايحلا يف مهيعس لض نيذلا نيرخآلاب قحلأف

 . همالک

 توم نأل « خسفلا بجوي ال بتاكملا توم نأ انه اه يعدملا :- قيفوتلا هللابو - لوقنف

 يف اذكف « عامجإلاب تباث ةيقافتالا ةروصلا يف مدعلا نأل « بتاكملا توم اذكف « هبجويال ىلوملا

 ةداهشب دقعلاب ةقلعتملا حلاصملا ليصحتل ناك اغإ ةيقافتالا يف مدعلا نأل « هيلع سايقلاب ةيعازنلا

 . ةروصلا كلت يف اهققح عنم نإف « ىوعدلا يف ةفاضإلا يهو ةيعازنلا يف اذكف « ةبسانملا

 ةبولطملا عنم نإف « ةبولطم رومأ دقعلاب ةقلعتملا ةلأسملا نإف « اهيف ةققحم يه اغنإ : بيجا

 نأ نيب ريخ ول القاع ناك نإف « ءالقعلا دنع قيقحتلا يف ةبولطملا يه اهنأل « ةرباكم هنأب بيجأ
 . لوصحلا مدع ىلع لوصحل ا راتخي ناك هنإف لصحي ال نأ نيبو دقعلاب ةقلعتملا حلاصملا لصحي

 . هناحجرل كرتشملا ىلإ فاضي ال نأ لصألا يف مكحلا يف لصألا : ليق نإف

 يف موزللا ريدقت ىلع عرفلا يف وأ امهيف مزاللا وهام ىلإ فاضي مكحلا نأب : بيجا
 . امهنيب كرتشملا وه هنأو «لصأللا

 ققحي ام ىلإ وأ هيلإ فاضي هنأل « كرتشملا ىلإ فاضي نأ لصألا يف مكحلا نأ هقيقحت

 وهو امهنم دحاو لك ىلع ليلدلا مايقل كرتشملا ىلإ ةفاضإلا ىلإ ةفاضإ ققحت ينعي « هيلإ ةفاضإلا
 ىلع لدي ةيقافتالا يف مدعلا لوقن اذه تبث اذإف كرتشملا ىلإ اًقاضم نوكي ناك ام امأف . ةبسانملا

 ةقلعتملا حلاصملل ًالصحم بوجولا نوك وهو « نيبوجولا نيب كرتشملا امهدحأ « نيرمآلا دحأ

 وهو عرفلا يف الو « ةيقافتالا ةروصلا وهو لصألا يف ال ينعي . ًالصأ هنع نوكي ال دقعلاب

 . ةيعازنلا ةروصلا

 امهدحأ ققحتي ملاذإ هنإف < اًعطق بوجولا نع مناملا وهو نيمدعلا نيب كرتشملا يناثلاو

 كرتشملا ةعنام امهدحأ « نييعطقلا نيضراعملا نع ملاسلا ىضتقملاب ةيقافتالا يف بوجولا مزلي

 ‹ امهيف مدعلا يضتقت اهنألف نيرمألا نايب امأو . بوجولل ىضتقملل ةضواعم « نيمدعلا نيب

 امأو ‹ بوجولل ىضتقملل ةضواعم نيمدعلا نيب كرتشملا ةيعنام نوك امأ « مدعلا لومش يناثلاو

 مدعلا ناك امهيف اعنام ناك اذإ نيمدعلا نيب كرتشملا نأل امهيف دعلا يضتقت اهنألف نيرمألا نايب

 ةمالس نايب امآو « رهاظف بوجولل ىضتقملل اًضراعم مدعلا لومش نوك امأو . اًتباث ةيقافتالا يف

 . ريدقتلا اذه ىلع نايفتنم امهنألف نيرمألا مدع ريدقت ىلع ىضتقملا
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 ىدآ اذإف ‹ هموجن ىلع هيبأ ةباتك يف ىعس ةباتكلا يف ادولوم دلو كرتو ءافو كرتي مل نإو : لاقو
 يف هفلخیف ‹ هبسکک هبسکو هتباتک يف لخاد دلولا نأل ؛ دلولا قتعو هوم لبق هیبآ قتعب انمکح
 لدب يدؤت نأ امإ : هل ليق ةباتكلا يف ىرتشم أدلو كرت نإو ءافو كرت اذإ امك راصو ٠ ءادألا

 ىلإ هيدؤي امهدنع امأو - هللا همحر - ةفينح ىبأ دنعاذهو : لاق اقيقر درت وأ ةلاح ةباتكلا

 ىلوملا كلي اذهلو « هل اًعبت هيلع بناكم هنأ عماحجلاو « ةباتكلا يف دولوملا دلولاب ارابتعا هلجا
 . هباسكأ رئاس فالخب «هقاتعإ

 ةيلع مدع وهو همزال ءافتنالف مدعلا لومش ءافتنا امأو « رهاظف كرتشملا ةيعنام ءافتنا امأ

 اذإ نيبوجولا نيب كرتشملا نأ ةرورضلاب كرتشملا ةيلع مزاول نم مدعلا لومش مزاول نم كرتشملا

 ةحجارلا ةلعلاب المع ىرخألا يف بوجولا مزلي نيتروصلا ىدحإ يف بوجولل ةحجار ةلع ناك
 يف مدعلا نوكيف « نيرمألا دحأ مزاول نم ةيعازنلا يف مدعلا نأ تبشف « مدعلا لومش مزليف

 اًمزلتسم ةيقافتالا يف مدعلا نأ لاحلاو رخآلا ىلع ليلدو ةرورضلاب امهدحأل اًمزلتسم ةيقافتالا

 دحأ مزليف عامجإلاب ةتباث ةيقافتالا يف مدعلا نأ لاحلاو رخآلا ىلع ليلدو « ةرورضلاب امهدحأل

 . مهفاف « ةيعازنلا يف مدعلا وهو يعدملا مزلي مزل امهيأف « نيرمألا

 م ةباتكلا لدب هب يدؤي ام يأ :ش ( ءافو كرتي مل نإو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاقو ) :م

 م هتباتک يف هلوخدل قافتالاب اذهو :ش ( هموجن ىلع هيأ ةباتك يف ىعس ةباتكلا يف ادولوم دلو كرتو)

 دلولا نآل ) :م اًصضيأ دلولا قتعب انمكح يأ :ش ( دلولا قتعو هتوم لبق هيبأ قتعب انمكح ىدأ اذإف)

 (ءافو كرت اذإ امك ) :م اذه مكح يأ :ش ( راصو « ءادألا يف هفلخیف هبسکک هبسکو هتباتک يف لخاد

 هتايح ءازجأ نم ءزج رخآ يف هقتعب مكحيو هنم ةباتكلا لدب يطعي ناك ءافو كرت ول ينعي :ش

 . اًضيأ هدلو قتعیو

 :ش ( لاق اًقيقر درت وأ ةلاح ةباتكلا لدب يدؤت نأ امإ هل ليق ةباتكلا يف ىرتشم دلو كرت نإو ) :م

 دنع) :م ىرتشملا دلولا يف روكذملا مكحلا اذه ينعي :ش (اذهو ) :م : - هللا همحر - فنصملا يأ

 م - هللا امهمحر - دمحمو فسوي يبأ دنع يأ :ش ( امهدنع امأو « - هللا همحر - ةفينح يبأ

 ىنعملا يآ :ش ( عماجلاو ) :م هيلع اًسايق يأ :ش ( ةباتكلا يف دول وما دلولاب ًرابتعا هلجأ ىلإ هيدؤي)

 هيبأ ىلع بتاكم ىرتشملا دولا نأ يأ :ش ( هيلع بتاكم هنأ ) :م هيلع سيقملاو سيقملا نيب عماجلا

 م هل اًعبت هنوك لج“ ٠ش (اذهلو ) :م هيبأل اعبات هنوك لاح يأ :ش ( هل اًعبت ) :م بتاكللا

 ىرتشملا نأ ىلع لالدتسالا اذهو « ةباتكلا ىف ىرتشملا دلولا قاتعإ يآ :ش ( هقاتعإ ىلوملا كلمي)

 اذهلو « هباسكأ يف هل فرصت ال ىلوملا نإف :ش ( هباسكأ رئاس فالخب ) :م اهيف دولوملاك ةباتكلا يف

 . كلام لاق امهلوقبو « هدبع قاتعإ ىلع ردقيال

١ 



 يف تبثيف دقعلا يف اطرش تبثي لجألا نأ نيلصفلا نيب قرفلا وهو - هللا همحر - ةفينح يبألو

 هيلإ همكح يرسي الو دقعلا هيلإ فضي مل هنأل ‹ لخدي مل ىرتشملاو دقعلا تحت لخد نم قح

 لخد ثيحو « هيلإ مكحلا ىرسيف ةباتكلا تقو لصتم هنأل ‹ ةباتكلا يف دولوملا فالخب « هلاصفنال

 هتیرحب مکح امل هنأل ؛ هنبا هثرو ءافو كرتو تام مث هنبا یرتشا ناف « هموجن يف یعس همکح يف
 ‹ ةباتكلا يف هيبأل عبت هنأل ‹ تقولا كلذ يف هنبا ةيرحب مكحي هتايح ءازجأ نم ءزج رخآ يف

 ناك نإ دلولا نأل ؛ ةدحاو ةباتك نيبتاكم هنباو وه ناك نإ كلذكو ءرح نع ثري ارح اذه نوكیف
 مكحي بألا ةيرحب مكح اذإف ‹ دحاو صخشك العج اريبك ناك نإو « هيبأل عبت وهف ًاريغص

 ءافو اتيد كرتو ةرح نم دلو هلو بتاكم ا تام نإو : لاق . رم ام ىلع ةلاحلا كلت يف هتيرحب

 هتبتاکمب

 يف ىرتشملا دلولا لصف ينعي :ش ( نيلصفلا نوب قرفلا وهو - هللا همحر - ةفينح يبأالو ) :م

 تحت لخد نم قح يف تبشيف دقمعلا يف اًطرش تبشي لجألا نأ ) :م اهيف دولوملا دلولا لصفو ةباتكلا

 هيلإ فضي مل هنأل ):م دقعلا يف يأ :ش ( لخدي مل ) :م ىرتشملا دلولا يأ :ش ( ىرتشملاو دقعلا

 ًالصفنم هنوكل يأ :ش ( هلاصفنال ) :م دلولا ىلإ دقعلا مكح يأ :ش ( هيلإ همكح يرسي الو دقعلا

 . هلاعبت ال دقعلا تقو

 ‹ ةباتكلا تقو ) :م هب ًالصتم هنوكل يأ :ش ( لصتم هنأل « ةباتكلا يف دولوملا فالخب ) :م

 يف دولوملا دلولا لخد ثيح يأ :ش ( هموجن يف ىعس همكح يف لخد ثيحو « هيلإ مكحلا يرسيف
 . بتاكملا هدلاو موجن يف ىعس ةباتكلا دقع مكح يف ةباتكلا

 عماجلا لئاسم نم وهو « يرودقلا ةلأسم ىلع اًعيرفت ركذ :ش ( تام مث هنبا ىرتشا ناف ) م
 هنبا ةيرحب مكحي ؛ هتايح ءازجأ نم ءزج رخآ يف هتيرحب مكح امل هنأل « هنبا هثرو ءافو كرتو ) :م ريغصلا

 نإ) :م مكحلا :ش ( كلذكو « رح نع ثري ارح اذه نوكيف « ةباتكلا يف هيبأل عبت هنأل « تقولا كلذ يف

 ال ةدح ىلع دقعب دحاو لك نيبتاكم اناك ول هنأل « هب دیق :ش ( ةدحاو ةباتك نیبتاکم هنباو وه ناک

 العج اريبك ناك نإو « هببأل عبت وهف اريغص ناك نإ دلولا نأل ) :م يبوبحملا هركذ اذك « هنبا هثري

 م بألا ةيرح لاح يف دلولا ةيرحب يأ :ش ( هتيرحب مكحي بألا ةيرحب مكح اذإف « دحاو صخشك

 ةيرحلا دانتسا نم :ش ( رم ام ىلع ) :م هتايح ءازجأ نم ءزج رخآ ينعي :ش ( ةلاحلا كلت يف )

 . توملا لبق ام ىلإ ءادألا ببس دانتساب

 اتيد كرتو ةرح نم دلو هلو بتاكملا تام نإو ) :م :(ريغصلا عماجل ا » يف يأ :ش ( لاق ) :م

 ال اتيع ناك ول هنأل « ايد لاق اغإ ةباتكلا دييأتو هيف سانلا ىلع اًنيد كرت يأ :ش ( هتبتاكمب ءافو

 . لاحلا يف ءافولا نكي ذإ « مألاب قاحلإلاب ءاضقلا ىتأتي
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 ررقي ءاضقلا اذه نأل ؛ بتاكملا زجعب ءاضق كلذ نكي مل مألا ةلقاع ىلع هب ىضقف دلولا ىنجف

 هجو ىلع نكل « مهيلع لقعلا باجيإو مألا يلاومب دلولا قاحلإ اهنيضق نم نأل « ةباتكلا مكح
 نإو . اريجعت نوكي ال همكح ررقي اب ءاضقلاو بألا يلاوم ىلإ ءالولا رج يف قتعي نأ لمتحي
 اذه نأل ‹ زجمعلاب ءاضق وهف مألا يلاول هب ىضقف هئالو يف بألا يلاومو مألا يلاوم مصتخا

 تام تخسف اذإ اهنإف ‹ اهضاقتناو ةباتكلا ءاقب ىلع ىنتبي كلذو ‹ دوصقم ءالولا يف فالتخالا

 ىلإ ءالولا لقتناو ارح تام ءادألا اهب لصتاو تيقب اذإو « مألا يلاوم ىلع ءالولا رقتساو دبع

 ًاريجعت ناك اذهلف « ءاضقلا نم هيقالي ام ذفنيف هيف دهتجم لصف اذهو « بألا يلاوم

 هرخآ ىلإ مألا يلاوم مصتخا نإف : هلوق يهو اهدعب يتلاو ةلأسملا هذه ركذ : يقانغسلا لاق

 ىلع) :م ةيانجلا بجومب وأ ةيانجلا شرأب يأ :ش ( هب ىضقف دلولا ىنجف ) :م امهنيب قرفلا نايبل
 ررقي ام لكو :ش ( ةباتكلا مكح ررقي ءاضقلا اذه نأل « بتاكملا زجعب ءاضق كلذ نكي مل مألا ةلقاع

 لقعلا باجيإو مألا يلاومب دلولا قاحلإ ) :م ةباتكلا ةيضق يأ :ش ( اهتيضق نم نال ) :م هلطبي ال اًئيش

 . اًتاكم بألا نوك اهلقاع ىلع ءاضقلا يفاني الف :ش ( مهيلع

 مهيلع لقعلا باجيإو مألا يلاوم دلولا قاحلإ ةباتكلا مازلتسا ينعي :ش ( هجو ىلع نكل ) :م

 ءالولا نأل :ش ( بألا يلاوم ىلإ ءالولا رجيف ) :م بتاكملا :ش ( قتعي نأ لمتحب ) :م هجو ىلع

 نم مناملا عفترا ول ىتح « بألا نم هتابثإ رذعت دنع مألا موق نم تبثي اغإ بسنلاو ٠ بسنلاك
 نم لقعلا باجيإ ناكف « ءالولا كلذكف « هيلإ بسنلا داع هسفن نعالملا بذك اذإ امك هنم هتابثإ

 ال) :م ةباتكلا دقع مكح يأ :ش ( همكح ررقي اب ءاضقلاو ) :م هموزلم توبث مزاللا توبثو اهمزاول

 . ضقنلاب هعوضوم ىلع دوعی الث هلطبی ال ایش ررقی ام لک نأل :ش ( اریجعت نوکی

 اهتروص « ةيناشلا ةلأسملا يه هذه :ش ( هئالو يف بألا يلاومو مألا يلاوم مصتخا نإو ) :م

 ءالولاو اًقيقر تام مألا يلاوم لاقف « مألا يلاومو بألا يلاوم مصتخاو بألا دعب دلولا اذه تام

 وهف مألا يلاومل) :م هتيالوب يأ :ش ( هب ىضقف ) :م انل ءالولاو ارح تام بألا يلاوم لاقو « انل

 ًالك نأل :ش ( دوصقم ءالولا يف فالتخالا اذه نأل ) :م ءاضتقا ةباتكلا خسفتف :ش ( زجعلاب ءاضق

 دبع تام تخسف اذإ اهنإف ‹ اهضاقتناو ةباتكلا ءاقب ىلع ىنتبي كلذو ) :م ءالولا مهدصق نيقيرفلا نم

 لقتناو ارح تام ءادألا اهب لصتاو ) :م ةباتكلا يأ :ش ( تيقب اذإو « مألا يلاوم ىلع ءالولا رقتساو
 انركذ امل :ش ( هيف دهتجم لصف ) :م اهضاقتناو ةباتكلا ءاقب يأ :ش ( اذهو بألا يلاوم ىلإ ءالولا

 كلذك ناك اذإف « بتاكملا تومل خسفنت ةباتكلا نأ - هنع هللا يضر - تباث نب ديز بهذم يف نآ

 ‹ هتباتك ءاضمإ نم ىلوأ هيلع عمجملا ءاضقلا ةنايص نأل :ش ( ءاضقلا نم هيقالي ام ذفنيف ) :م

 . اهئاقب يف - مهنع هللا يضر - ةباحصلا فلتخاو

 خسف لبق ةباتكلا خسفنتف :ش ( اريجمعت ناك ) :م ءاضقلا ذوفن لجألف يأ :ش ( اذهلف ) :م
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 نإف « كلملا لدبتل ىلوملل بيط وهف زجع مث هالوم ىلإ تاقدصلا نم بتاكملا ىدأ امو : لاق
 قتعلا نع اًضوع ىلوملاو ةقدص هكلمتي دبعلا

 هتنايص يفو « نالطبلا نع ءاضقلا ةنايصل كلذو « هموزلو ءاضقلا ذوقن ىلع ىنعم ةباتكلا

 . حجرأ نينالطبلا دحأ سيلو بتاكملا قحل ةياعر ةباتكلا وهو" هيلع ربجي ام نالطب

 . هرخآ ىلإ . . . . يضاقلا ةنايص نأ نم اًمنآ انركذ اب : بيجا

 مألا ىلإ وهف «لدبلا ءادآ دنع بألا لبق نم ءالو دلولل رهظ اذإ ثرإلا ةلأسم يف نأ ملعا مث

 يف هقتعب مكح اغنإ هنأل « بألا يلاوم ىلع بتاكم ا ةايح يف دلولا ةيانج نم اولقع اب نوعجري ال
 هتايح دنع مألا يلاوم ناكف « ةباتكلا دقع لوأ ىلإ هقتع دنتسي الف هتايح ءازجأ نم ءزج رخآ

 ءادأ لبق بألا توم دعب ةيانج نع اولقع اب نوعجري اغإ « اولقع اب اوعجري ملف ‹ ةقيقح هيلاوم
 ‹ تقولا كلذ يف بألا يلاومل ناك هءالو نأ نيب هتايح لاح ىلإ دنتسا ال بألا قتع نأل « لدبلا

 . اودأ اب نوعجريف ءادألا ىلع نوربجي ال يلاومو

 لاق ءافو نعال تام نإف « ءافو نع تام اذإاميفانركذ يذلا اذه يشاترمتلا ركذو

 . هنم لبقي ال ةباتكلا لدب ءادأب ناسنإ عوطت ول ىتح « ةباتكلا خسفنت : - هللا همحر - فاكسإلا

 ءاضقلا لبق عوطت ول ىتح « هزجعب ضقي ملام خسفنت ال : - هللا همحر - ثيللا وبأ لاقو

 :ش ( هالوم ىلإ تاقدصلا نم بتاكملا ىدأ امو ) :م : «ريغصلا عماجلا » يف يأ :ش ( لاق ) :م

 نع يأ :ش ( زجع مث ) :م ةباتكلا لدب نم هالوم ىلإ هادأو ةاكزلا نم اًئيش ذخأ اذإ بتاكملا نأ دارأ

 هكلمتي دبعلا نإف ) :م ببسلا ريختب كلملا ريغتل يأ :ش ( كلملا لدبتل ىلوملل بيط وهف ) :م ةباتكلا

 هنوك لاح ىلوملا هكلمتي يأ :ش ( قتعلا نع اًصضوع ىلوملاو ) :م ةقدص هنوك لاح يأ :ش ( ةقدص

 . نيعلا نع ًاًضوع خسنلا ضعب يفو « قتعلا نع اًضوع

 . كلملا لدبتي هنإف ىلوملل ةبقرلا كلم نإ : تلق نإف

 ال بتاكملل فرصتلا اذهلو « ديسلا كلم ةلباقم يف بولقم ىلوملل ةبقرلا كلم نإ : تلق

 دقو ًالدبت ناكف « سكعلا ىلع رمألا ريصي زجعلابو فرصتلا ن ٠ه .ىلوملا عنيي نأ هلو « ىلوملل

 لدبت ةلزنب هلثم نأ ملسن الف ناك نئلو « لدبت كلذ نأ ملسن ال لاف نأب هيف ةيانعلا بحاص رظن

 . ًالدبت ناكف هب لصحو زجعلا لبق دي كلم هل نكي مل ىلوملا لاقي نأ لعلو « نيعلا

 ‹ رظن هيف ىلوألا لعلو هلوقو . ناهرب الب یوعد يناثلاو ‹ درجم عنم همالك لوأ : تلق

 اغإو « تاذلا لدبت داري نأب ةقيقح لدبتلا هنم دارملا سيلو « ةبقر كلم هلف دي كلم هل نكي مل هنأل

 . مهفاف يمكحلا لدبتلا دارملا
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 . ( ةيده انلو ةقدص اهل يه » - اهنع هللا يضر - ةريرب ثيدح يف ةيوبنلا ةراشإلا تعقو هيلإو

 ‹كللا لدبتي ملف حيبملا كلم ىلع هلوانتي هل حاملا نأل ‹ يمشاهلاو ينغلل حابآ اذإ ام فالخب اذهو

 زجع ولو ‹ بیطي هکلم ولو هل بطي ال هریغل حابأ اذإ ادساف ءارش يرتشملا هریظنو ‹ هبيطن الف
 زجمعلاب نأل « رهاظ - هللا همحر - دمحم دنعاذهو « باوجلا كلذكف ىلوملا ىلإ ءادألا لبق

 لدبتب

 -ةريرب ثيدح يف ةيوبتلا ةراشإلا تعقو ) :م لدبتلا دعب لحيو لدبتلا ىلإو يأ :ش ( هيلإو ) :م

 ينإ : تلاقف ةريرب ينتءاج : تلاق اهنع ىوري :ش ( ةيده انلو ةقدص اهل يه - اهنع هللا يضر

 مهل اهدعأ نأ كلهأ بحأ نإ : تلاق « ينينيعأف ةيقوأ ماع لك يف قاوأ عست ىلع يلهأ تبتاك

 دق ينإ : تلاقف سلاج للي هللا لوسرو اهلهأ ىلإ ةريرب تبهذف « تلعف يل كؤالو نوكيو
 هتربخآف لإ هللا لوسر كلذ عمسف . مهل ءالولا نوكينأ الإ : اولاق مهيلع كلذ تضرع

 تلعفف « قتعأ نمل ءالولا الف ءالولا يطرتشاو اهيذخ » : لاقف « - اهنع هللا يضر - ةشئاع

 لاب امق دعب اما » : لاق مث هللا دمحف سانلا يف ةي هللا لوسر ماق مث - اهنع هللا يضر - ةشئاع

 هللا طرشو قح هللا ءاضق « طرش ةئام ناك نإو « لطاب وهف هللا باتک يف تسيل اطورش نوطرتشی لاجر

 . « قتعأ نمل ءالولا امنإو ٠ قثوأ

 مادإو اربح هيلإ برقف رانلا ىلع هتمربو يب يبنلا لخدو اًصضيأ ملسمو يراخبلا جرخأو
 : لاق « ةقدصلا لكأت ال تنأو ةريرب ىلع هب قدصت محل ليقف « ةمربلا رأ مل » : لاقف تيبلا مدأ نم

 . « ةيده انلو ةقدص اهل وه »

 فالخب يأ :ش ( يمشاهلاو ينغلل حابأ اذإ ام فالخب ) :م روكذملا مكحلا يأ :ش ( اذهو ) :م

 هلوانتي هل حاملا نأل ) :م امهل حابي ال هنإف يمشاه وأ ينخل ةاكزلا لام نم هذخأ ام ريقفلا حابأ اذإ ام

 نأ فيضلل سيل اذهلو « كلملا ببس لدبتي ملف :ش ( هبيطن الف كلملا لدبتي ملف حيبملا كلم ىلع

 . ريغلا ىلإ ءاطعإلا ىلوتي ىتح اكلم رصي مل هنأل « هيلع مدقت ام اًتيش يطعي
 اًماعط لجر ىرتشا نأب :ش ( ادساف ًءارش يرتشملا ) :م ركذ ام ريظن يأ :ش ( هريظنو ) :م

 ىلوألا يف نأل « هلوانت ريغلل بيطي ال يأ :ش ( هل بيطي ال هريغل حابأ اذإ ) :م ادساف اًعيب ًالوكأم

 اًعيب هعاب نأب :ش ( بطي هكلم ولو ) :م يناثلا فالخب « خسفلا بوجول رقتسم ريغ كلا
 . لوانتلا هل لح هبهو وأ احيحص

 هذحأ ام ءادأ لبق ةباتكلا نع بتاكملا زجع ولو يأ :ش ( ىلوملا ىلإ ءادألا لبق زجع ولو ) :م
 (اذهو) :م حيحصلا ىلع ىلوملل بيط هنأ ينعي :ش ( باوجلا كلذكف ):م ىلوملا ىلإ ةاكزلا نم
 لدبتي زجعلاب نأل « رهاظ - هللا همحر - دمحم دنع ) :م اًسضيأ ءادألا لبق اًجيط اذه نوكو يأ :ش
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 هنأل ‹هدنع ىلوملا كلم ررقتي زجعلاب ناك نإو -هللا همحر - فسوي يبأ دنع اذكو « هدنع كلملا

 نم ينغلل كلذ زوجي الف هب لالذإ هنوكل ذخألا لعف يف ثبخل ا امنإو ‹ ةقدصلا سفن يف ثبخ ال

 لصو اذإ ليبسلا نباك راصف ىلوملا نم دجوي مل ذخألاو « هتمرح ةدايزل يمشاهللو « ةجاح ريغ

 ‹امهل بيطي ثيح ةقدصلا نم اذخأ ام امهيديأ يف يقب دقو ىنغتسا اذإ ريقفلاو « هنطو ىلإ

 ىنج اذإو : لاق . هدي يف ةقدصلا نم يقب ام هل بيطي ىنغتساو بتاكملا قتعأ اذإ اذه ىلعو

 دبعلا ةيانج بجوم . اذه نأل « يدفي وأ عفدي هنإف زجع مث ةيانجلاب ملعي ملو هالوم هبتاكف دبعلا
 نم ةعنام ةباتكلا نأ الإ « ءادفلل اراتخم ريصي ىتح « ةباتكلا دنع ةيانحل اب اًتاع نكي ملو لصألا يف

 لاز اذإف ‹ عفدلا

 اذهو ءًادتبم اكلم هباسكإ ىلوملا كلم زجع اذإ بتاكملا دنع نإف « كلما ديقب :ش ( هدنع كلم

 همحر - فسوي يبأ دنع اذكو ) :م زجع مث أرثظ هتمأ رجأ اذإ بتاكملا يف ةراجإلا ضقن بجو

 . ًضيأ فسوي يبأ دنع هل بيطي اذكو يآ :ش ( -هللا

 زجعلابو هباسكإ يف كلم عون ىلوملل نإف :ش ( هدنع ىلوملا كلم ررقتي زجعلاب ناك نإو ) :م
 ًارئظ هتمأ بتاكملا رجأ اذإ اذهلو « نوذأملا دبعلاك ىضم اميف بتاكملا ريصيو « قحلا كلذ دكأتي

 م ًالصأ اهقراف ال الإو :ش ( ةقدصلا سفن يف ثبخ ال هنأل ) :م ةراجإلا خسف بجوي ال زجع مث

 لالذإلا يأ :ش ( كلذ زوجي الف ) :م ذخألاب يأ :ش ( هب ًالالذإ هنوکل ذخألا لعف يف ثبخل ا امنإو)

 نباك راصف ىلوملا نم دجوي مل ذخألاو هتمرح ةدايزل يمشاهللو « ةجاح ريغ نم ينغلل ) :م ناوهلاو

 ام امهيديآ يف ) :م يقب دق هنآ لاحلاو يآ :ش ( يقب دقو ىنغتسا اذإ ريقفلاو « هنطو ىلإ لصو اذإ ليبسلا

 . ىنغتسا يذلا ريقفلاو ءهنطو لصاولا ليبسلا نبال يأ :ش ( امهل بيطي ثيح ةقدصلا نم اذخأ

 . ةقدصلا نم هاكرت ام ينغلا امهثراول لح ريقفلاو ليبسلا نبا تام ول اذهلو

 نم يقب ام هل بيطي ىنغتساو بتاكملا قتعأ اذإ ) :مانركذ ام ىلع يأ :ش ( اذه ىلعو ) :م

 يبأ لوق ىلع خياشملا ضعب لاق دقو ةقدصلا سفن يف سيل ثبخلا نأل :ش ( هدي يف ةقدصلا

 حيحصلاو « كلذ دكأتي زجعلابو أدتبم اكلم هباسكإ كلي ال هدنع بتاكملا نأل « بيطي ال فسوي

 . حيحصلاب هيلع اهنيب كلذلف « قالطإلا ىلع فنصللا هركذ ام

 مث ةيانح لاب ملعي ملو هالوم هبتاكف دبعلا ىنج اذإو ) :م : «ريغصلا عماجل ا » يف يأ :ش ( لاق ) :م

 ىلإ عفدي يآ « لوهجلملا ةغيص ىلع :ش ( عفدي ) :م زجع يذلا بتاكم ا نإف يأ :ش ( هنإف زجع

 نأل) :م اراتخم نوكي ال ىلوملا نأ دارأ « اًضيأ لوهجملا ةغيص ىلع :ش ( يدفي وأ ) :م ةيانجلا يلو
 ةيانج ىضتقم وه نيرمألا دحآ ينعي مكحلا اذه نأل يأ :ش ( لصألا يف دبعلا ةيانج بجوم اذه

 ‹ ةباتكلا دنع ةيانج اب الاع ) :م ىلوملا يأ :ش ( نكي ملو ) :م هباب يف ملع امك ةلأسملا لصأ يف دبعلا

 م عناملا يأ :ش ( لاز اذإف ) :م هرذعتل :ش ( عفدلا نم ةعنام ةباتكلا نأ الإ « ءادفلل راتخم ريصي ىتح
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 ‹ عناملا لاوز نم انلق امل زجع ىتح هب ضقي ملو بتاكملا ىنج اذإ كلذكو « يلصألا مكحلا داع

 «ءاضقلاب هتميق ىلإ ةبقرلا نم قحا لاقتنال هيف عابي نيد وهف زجع مث ةنباتك يف هيلع هب ىضق نإو
 « هيلإ - هللا همحر- فسوي وبأ عجر دقو « - هللا امهمحر - دمحمو ةفينح يبأ لوق اذهو

 وهو عفدلا نم عناملا نأل ءرفز لوق وهو ‹ ءاضقلا لبق زجع نإو هيف عابي : الوآ لوقي ناكو
 . دلولا مأو ربدملا ةيانج يف امك ‹ ةميقلل ةبجوم تدقعنا تعقو امكف ء ةيانجلا تقو مئاق ةباتكلا

 لاحلا يف لاقتنالا تبثي ملو ددرتلل لاوزلل لباق عناملا نأ الو

 . ءادفلاو عفدلا وهو :ش ( يلصألا مكحلا داع)

 ( هب ضقي ملو بتاكملا ىنج اذإ ) :م يلصألا مكحلا دوع نم رم امكو يأ :ش ( كلذكو ) :م

 نم انلق ا ) :م يدفي وأ عفدي ينعي ‹ ةباتكلا نع :ش ( زجع ىتح ) :م هيلع ةيانحلا بجومب يأ :ش

 ىلع ةيانجلا بجومب ىضق نإو يآ :ش ( هتباتك يف هيلع هب ىضق نإو ) :م عفدلا نم :ش (عناملا لاوز
 ( هيف عابي ) :م هتمذ يف نيد ةيانجلا بجوم نم هب ىضق ام يأ :ش ( نيد وهف زجع مث ) :م بتاكملا

 لوق وهو - هللا همحر - رفز دنعو « هديس ربجي قرلا ىلإ دري زجعلاب ةثالثلا دنعو :ش

 يتأي ام ىلع هنع ىلوملا يضقي نأ الإ « نيلصفلا يف هتميق يف عابي ًالوآ - هللا همحر- فسوي يبأ

 بجوملا نم ءاضقلاب قحلا لاقتنا دارأ :ش ( ءاضقلاب هتميق ىلإ ةبقرلا نم قحلا لاقتنال ) :م نآلا

 ةنايص يلصألا مكحلا دعي مل لازاذإف « عناملا لاوز لبق ةميقلا ىلإ ةبفرلا عفد وهو يلصألا

 ( هيلإ - هللا همحر- فسوي وبأ عجر دقو - هللا امهمحر- دمحسمو ةفينح يبأ لوق اذهو ) :م ءاضقلا

 . امهلوق ىلإ يآ :ش
 لوق وهو ءاضقلا لبق زجع نإو ) :م ةيانجلا بجوم يف يآ :ش ( هيف عابي : الو لوقي ناو ) :م

 :ش ( تعقو امكف « ةيانحلا تقو مئاق ةباتكلا وهو ) :م ةيانجلا يلو ىلإ :ش ( عفدلا نم عناملا نال « رفز

 ةميقلل ةبجوم امهتيانج نإف :ش ( دلولا مأو ربدملا ةيانج يف امك ةميقلل ةبجوم تدقعنا ) :م ةيانجلا

 مكحو « هل هبسك نأل « ىلوملا ىلع ةميقلا بوجو ربدملا ةيانج مكح نأ الإ « عوقولا سفنب
 . هكلم هبسك نأل « بتاكملا ةيانج

 ‹ ةيانجلا شرأ نمو اهنم لقألا ال ةميقلا وه بجاولا نأ ىلإ ريشي ةبجوم تدقعنا : هلوقو
 شرأ نمو ةميقلا نم لوألا وه بجاولا نأ « طوسبملا ذو يخركلا ةياور نم ركذ ال فلاخم وهو
 . ةيانحلا شرأ نم لقآ ةميقلا تناك اذإ همالك ليوأت نوكياذه ىلعو « ةيانجلا

 خسفلا ةباتكلا لوبقل :ش ( لاوزلل لباق ) :م يلصألا مكحلا نم :ش ( عناملا نأ انلو ) :م

 م قرلا ىلإ دريف زجعي نأ نيبو قتعيف يدؤي نأ نيب بتاكملا ددرتل يأ :ش ( ددرتلل) :م لاوزلاو

 . يلصألا بجوملا نع لاقتنالا يأ :ش ( لاحلا يف لاقتنالا تبثي ملو)
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 ىلع خسفلا فقوتي ضبقلا لبق قبأ اذإ عيبملا دبعلاك راصر ءاضرلاو ءاضقلا ىلع فقوتيف

 لاوزلا نالبقي ال امهنأل ‹ داليتسالاو ريبدتلا فالخب اذه اذك « هدوع لامتحاو هددرتل ءاضقلا

 ذإ بتاكملا قح لاطبإ ىلإ يدؤي اليك ةباتكلا خسفنت مل بتاكملا ىلوم تام اذإو : لاق .لاحب

 هنأل «هموجن ىلع ىلوملا ةثرو ىلإ لاملا دأ هل ليقو « هقح ءرملا قح ببسو ةيرحلا ببس ةباتكلا

 ةثرولا نأ الإ ريغتي الو ةفصلا هذهب ىقبيف « كلذك دقعنا ببسلاو « هجولا اذه ىلع ةيرحلا قحتسا

 ‹ ءافيتسالا يف هنوفلخي

 نأ - هللا همحر - رفز بهذم نأل « هيف عزانتم لاحلا نع لاقتنالا تبثي ملو هلوق : ليق نإف

 يف هذخأ بجو امف « ءاضقلاو ءاضرلا ىلع فقوت ريغ نم لاحلا يف ألام ريصت بتاكملا ةيانج

 . ليلدلا

 م . يلصألا بجوملادوع ناكمإل لاقتتنالا عني عناملا لاوز يف ددرتلا نإف هروهظ : انلق

 ءاضقلا ىلع خسفلا فقوتي ضبقلا لبق قبأ اذإ عيبملا دبعلاك راصو « ءاضرلاو ءاضقلا ىلع فقوتيف)

 روكذملا بتاكملا مكح ضبقلا لبق قبآلا عيبملا دبعلا مكحل يأ :ش ( اذه اذك « هدوع لامتحاو هددرتل

 وه ءادتبالا يف بجوملا ناكف :ش ( لاحب لاوزلا نالبقي ال امهنأل « داليتسالاو ريبدتلا فالخب ) :م

 . ةميقلا

 ىلإ يدؤي اليك ةباتكلا خسفنت مل بتاكملا ىلوم تام اذإو ):م :يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 :ش ( هقح ءرملا قح ببسو ةيرحلا ببس ةبانكلا ذإ ) :م بتاكملا دبعلا يأ :ش ( بتاكملا قح لاطبإ

 ‹ هقح ةباتكلا نوكتف « اهببس ةباتكلاو « دبعلا قح ةيرحلا نأ لصاحلا . هلوصو ىلإ هئاضفإل

 م بتاکملل يآ :ش ( هل لیقو ) :م رخآلا تامو نيد رخآ ىلع ناک ول امک توملاب لطبی ال قحلاو

 ببسلاو « هجولا اذه ىلع ةيرحلا قحتسا هنأل ) :م الجم يأ :ش ( هموجن ىلع ىلوملا ةثرو ىلإ لاملا دأ)

 هفرصت حص احيحص ناك امل ىلوملا نأل اذهو :ش ( ريغتي الو ‹ ةفصلا هذهب ىقبيف كلذك دقعنا

 ةميقلا ثلث يدؤي بتاكملا نإف « بتاكو اًضيرم ناك اذإ ام فالخب « هطاقسإك لكلا ليجأتب

 . هطاقسإك ثلثلا ريغ ليجأتب هفرصت حصي مل ًاضيرم ناك ام هنأل اًقيقر يدؤي وأ الاح

 . ًاًحيحص ناك ىلوملا نأ انه اه ملع نيأ : تلق نإف

 الإ ) :م . لاوحألا نم قلطملا وه كلذ نأل « كلذ ىلع لدي قالطإلا ىلع ةلأسملا عضو : تلق

 ةيرحلا ببس ريغتي ال فيك لاقي امع باوج هنأك « لبق ريغتي الف هلوق نم ءانثتسا :ش ( ةثرولا نأ

 يف هنوفلخي ) :م ةثرولا نأ الإ : لاقف « ريظن وهو ةثرولل راصف « لدبلا ءافيتسا قح هل ناك دقو

 نويدلا رئاس يف نأ امكف « تناك امك « ةيقاب اهنأل ةباتكلا دوع يف اًريغت نوكي الف :ش ( ءافيتسالا

 . ةباتكلا نيد كلذكف ًاريغت كلذ ىمسي الو هيف هنوفلخي

fo۸ 



 بابسأ رئاسب كلي ال بتاكملا نأل اذهو «هكلمي مل هنأل ‹ هقتع ذفني مل ةثرولا دحأ هقتعأ نإف

 نع ءاربإ ريصي هنأل « ةباتكلا لدب هنع طقسو قنع اعيمج هوقتعأ نإو « ةثارولا ببسب اذكف كللا

 اذإ امك قتعي ةباتكلا لدب نع بتاكملا ئرب اذإو ٠ ثرإلا هيف ىرج دقو ‹ مهقح هنإف ةباتكلا لدب
 ءاضتقا ءاربإ هلعجغ انأل ٠ هبيصن نع ءاربإ ريصي ال ةثرولا دحأ هقتعأ اذإ هنأ الإ ‹ ىلوملا هآربأ

 بتاكملا يف هئادأ وأ ضعبلا ءاربإب تبثي ال قاتعإلاو « هقتعل احيحصت

 بتاكملا ىلع يتلا ةبتاكملا بتاك بتاكم هلو تام نمو : (هرصتخم ١ يف يواحطلا لاقو

 . هتثرول ال هالومل ىدأ اذإ بتاكملل ناكو « اهاوس هلاومآ رئاس هنع ثروي امك هالوم نم ةثوروم

 ىدآ نإف « ةباتكلا نم هتاذ يف ام ثروي امنإو ثروي ال بتاكملا : «هحرش » يف يباجيبسألا لاقو

 . ثانإلا نود تيم ا ةبصع نم روكذمل ا هثري هنأ ىتح ةثرولا نم ال تيما نم ءالولا نوكي قتعو

 بتاكملا كلي مل قتعملا نأل يأ :ش ( هكلمي مل هنأل « هقتع ذفني مل ةثرولا دحأ هقتعأ نإف ) :م

 اذهو « هقتعذفني- هللا همحر - يعفاشلا لاقو : « عطقألا» حرش يفو . هقتع حصي ىتح

 . كلي نأ حصي الو هعيب حصي ال بتاكملا نأ وهو لصأ ىلع عرف فالخل ا

 ال بتاكملا نأل ) :م هلبق ال حيضوت :ش ( اذهو ) :م زوجي : -هيلوق دحأ يف -يعفاشلا لاقو

 اميف قتع ال هنأل ‹ هقتع حصي مل كلي مل نإف :ش ( ةثارولا ببسب اذكف ٠ كلملا بابسأ رئاسب كلمي

 نأ سايقلاو « اًناسحتسا :ش ( قتع ) :م نيعمتجم يأ :ش ( اًعيمج هوقتعأ نإو ) :م مدآ نبا هکلی ال

 حصف هزوج ناسحتسالا نأ ريغ« مهكلب سيل ام ىلإ مهفرصت فيضأ هنأل ‹ اًضيأ اه قتعي ال

 :ش ( ةباتكلا لدب نع ءاربإ ريصي ) :م اعيمج مهقتع نأل يأ :ش ( هنأل « ةباتكلا لدب هنع طقسو ) :م

 يف يآ :ش ( ثرإلا هيف ىرج دقو مهقح ) :م ةباتكلا لدب يأ :ش ( هنإف ) :م ناسحتسالا هجو اذه

 . مهقح اوكرتي نأ مهلف ةباتكلا لدب

 ‹ قتعيو طقسي ناك هنإف :ش ( ىلومل ا هأربآ اذإ امك « قثعي ةباتكلا لدب نع بتاكملا ئرب اذإو ) :م

 ةثرولا دحأ قاتعإ لعجا لاقي امع باوج اذهو :ش ( ةثرولا دحأ هقتعأ اذإ هنآ الإ ) :م انه اه كلذكف

 م نوكي ال خسنلا ضعب يفو « ةثرولا دحآ قاتعإ يأ :ش ( ريصيال ) :م : لاقف هبيصن نع ءاربإ

 قيرطب يأ :ش (ءاضتقا) :م ءاربإ لكلا قاتعإ لعجن انأل يآ :ش ( ءاربإ هلعجن انأل « هبيصن نع ءاربإ )

 ال هنأل :ش ( هقتعل اًحيحصت) :م قوطنملا حيحصتل اًقوطنم قوطنملا ريغ نولعجي مه ءاضتقالا

 احيحصت لدبلل ءاربإ مهقاتعإ لعجف اوكلم ام مهنأل « قيرطلا اذهب الإ ةثرولا نم روصتي
 . ءاغلإلا نع مهمالكل اتوصو مهفرصتل

 لدب ضعب ءاربإب بتاكملا يف تبثي ال قاتعإلا يأ :ش ( ضعبلا ءاربإب تبشي ال قاتعإلاو ) :م

 ىلإ عجري :ش ( بتاكملا يف ) :م هلوقو لدبلا ضعب ءادأ وأ يأ :ش ( هئادأ وأ ) :م ةباتكلا
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 . ملعا هللاو ‹ ةثرولا ةيقب قحا لكلا ءاربإ ىلإ هجو الو ‹ لكلا يف الو ضعبلا يف ال

 يف يأ :ش ( لكلا يف الو ) :م بتاكملا ضعب يف تبثي ال يأ :ش ( ضعبلا يف ال ) :م نيتروصلا

 «لدبلا عيمج طوقسب قلعم هقتعأ نإ « هلك يف الو هضعب يف ال خسنلا ضعب يفو « بتاكملا لك

 ةروص يف ينعي :ش ( لكلا ءاربإ ىلإ هجو الو ) :م . ىضتقملا تبثي ال ىضتقملا تابثإ نكي مل اذإف

 لكلا نأل :ش ( ملعا هللاو ةئرولا ةيقب قحل ) :م هلوق ىنعم وهو لكلا قح لكلا نأل « ضعبلا ءاربإ

 . هيف نوکرتشم

 . ةثالثلل اًقالخ اندنع ةباتكلا دقع ىف زئاج رايخلا طرش : ةدئاف

 ةيادهلا حرش يف ةيانبلا نم رشاعلا ءزجلا مت

 ءالولا باتكب اًئدتبم رشع يداحلا ءزحلا هيلیو

# 3 



 حلصلا باتک

 .e خلإ . . . عيبلا ىنعم يف هنأل لاومألا ىوعد نع زئاج حلصلاو لصف
 ee هب لیکوتلاو حلصلاب عربتلا باب
 lca نيدلا يف حلصلا باب

 es كرتشملا نيدلا يف لصف
 e جراختلا يف لصف

 ةيراضملا باتك

 ece s ra ra a e براضي براضملا باب

 eser ةمسقلاو لزعلا يف لصف
 es براضملا هلعفي اميف لصف
 .e خلإ . . .ًازب اهب یرتشاف فصنلاب فلآ هعم ناک ناف : لاق لصف
 cerr فالتخالا يف لصف

 ةعيدولا باتك

 ةبهلا باتك
 a حصي ال امو هعوجر حصي ام باب

 خل. . ءانشتسالا لطبو ةبهلا تحلص اهلمح الإ ةيراج بهو نمو : لاق لصف

a 



 تاراجإلا باتک

 Yee قحتسي ىتم رجلا باب

 . تام دق مهضعب دجوف بهذف هلايعب ءيجيف ةرصبلا ىلإ بهذيل اجر رجأتسا نمو لصف
. 

 لإ
fo cee 

 EAs اهيف ًافالخ نوكي امو ةراجإلا نم زوج ام باب

sek ةدسافلا ةراجإللا باب
 

 Nee ريجألا نامض باب

 Yee نيطرشلا دحأ ىلع ةراجإلا باب

eee دبعلا ةراجإ باب
 ۳۳۱ 

 فالتخالا باب
WV es 

 FON ةراجإلا خسف باب

 of ةروثنم لئاسم

 بتاکملا ںاتک

 ةدسافلا ةباتكلا يف لصف
VY es 

 FAV es هلعفي نأ بناکملل زوجي ام باب

 هتباتک يف لخد هنباو هابأ بتاکملا یرتشا اذإو : لاق لصف
FAV e. 

 .EAs خلإ . . . رايخلاب يهف ىلوملا نم ةبتاكملا تدلو اذإو :لاق لصف

 دبعلا نع بتاكي نم باب
EY 

 EA... ees كرتشملا دبعلا ةباتك باب

 CON لوما تومو هزجعو بتاكلا توم باب


